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Megasztár: Rúzsa Magdi

1910-BEN

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Janics Natasa: hatból hat

A húszéves vajdasági Rúzsa Magdolna
nyerte meg az idei Megasztár
tehetségkutató versenyt.

Az első szolnoki kajakos és kenus válogatón a
kajakos lanics Natasa hat számból hatot, a
kenus Vajda Attila háromból hármat nyert.
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A város apraja-nagyja kiköltözött az utcákra és a terekre - Telegdy Gyula a város új díszpolgára

Felszabadult ünnep volt Szeged napja
Szerencséje Szegednek, hogy a legszebb hónapban,
az illatos és testmeleg tavaszban ünnepelhet: városi történelmének kezdete a szép május 21. napjához kötődik. Lakóinak apraja-nagyja kiköltözött
az utcákra és a terekre a hét végén, örömünnepet
ült az árvízi fenyegetéstől felszabadult város.
A díszközgyűlésen köszöntötték az új díszpolgárt,
Telegdy Gyula akadémikust és egyetemi emberek
kapták a Pro Urbe-díjakat is az idén: Békési Imre
nyelvész és Nánai László fizikus.
Szombaton és vasárnap valódi fesztiválhangulat
uralkodott, az egész belvárost ellepték a sétálgató, látványosságra, szórakozásra, borkóstolgatásra, zenehallgatásra, táncra, búcsúfiára vágyó emberek. Esténként szinte „beállt" a tömeg, mozdulni is ahg lehetett
a Széchenyi téri borfaluban. Egyre nagyobb területet
foglalnak a hídi vásár árusai is, terjeszkednek a hídról
a főtér felé - és egyre nagyobb a vásározók hada. A
Móra park zenei sorozata nemcsak a legifjabbakat
vonzotta, a klasszikus rocknemzedék, a mai középkorúak meg az idősebbek is otthonosak a szabadtéri
koncerteken. A Dugonics téren a születésnapját ünneplő szegedi bábszínház fesztiválján és a tegnap délutáni Halász f udit koncerten a családok szórakoztak,
a hagyományos nemzetiségi fesztiválon - mindenki.
Nyitva volt 125 éves Somogyi-könyvtár és meghívta
mecénás olvasóit, világvárosok is megirigyelhetnék,
olyan kiállítások és komolyzenei rendezvények is
várták a szórakozni vágyókat Szegeden. Turistavonzó
attrakció lett a dóm, tornyából körülnézni emlékezetes élmény. Sok vendég jött a ligetbe, az extrém játékokra is és az egész városkörnyéket megmozdította és a belvárosból az autókat kiszorította - a Cora futóverseny, meg a hozzá kapcsolódó játékkavalkád.
Charlie és vendége, Somló Tamás koncertje zárta
a múzeum előtti szabadtéri zenei rendezvényeket köztük volt Caramel megasztár, aki Rúzsa Magdi
győzelmi helyszínéről vágtázott ide szombaton az
autópályán - , és tűzijáték a majdnem egyhetesre
sikerült Szeged napja ünnepséget.
A legvidámabb asztal. A hét végén szinte mozdulni is alig lehetett a Széchenyi téri borfesztiválon

Fotó: Schmidt Andrea Összeálrtásunk a 4.. az 5. és a 18. oldalon

Ezüstérmes lett a Pick
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának nem
sikerült a bravúr, azaz
győzni Veszprémben a
bajnoki döntő ötödik
meccsén. A hazaiak biztosan, 27-19-re nyertek, és ezzel megvédték
címüket.
A Pick csütörtökön fantasztikus formát mutatva 31-2 l-re győzte le az
MKB Veszprémet. Ezek
után mindenki bizakodott: ezt megismételve
a bakonyi városban is
győzhet a Tisza-parti
alakulat és tíz év után
újra bajnok lehet. Sajnos nem sikerült a bravúr.
A házigazdák az első
pillanattól kezdve vezettek, kezükben tartották az irányítást. A Szeged igyekezett lépést
tartani riválisával, és
„felhalmozott" hatgólos hátrányát a szünetig
háromra faragta (11-8).
A pihenő után azonban
továbbra is a hazaiak
akarata
érvényesült,
több jó teljesítményt
(Gál, Lapcsevics, Lusnyikov, Lazarov, Iváncsik, Sola) is felsorakoz-

tattak a Zovko-fiúk,
míg a másik oldalon
csak Puljezevics és Ily és
nyújtott elfogadhatót. A
hajrára már 11 gólos
különbséggel
(27-16)

érkeztek az együttesek,
de az utolsó három gólt
dobva a Pick Szeged faragott hátrányából.
A mindent eldöntő
mérkőzést (27-19) és

3-2-es

összesítéssel

a

bajnokságot, immár a
tizenötödiket, az MKB

Veszprém nyerte meg.
Részletek A Dél Sportjában

Uvegbeton:
Losonczi
nem győzi
A japán szerződés után most egy
nyugat-európai partnerrel készül
megállapodni Losonczi Áron, a
fényáteresztő beton, a LitraCon
csongrádi feltalálója. A távol-keleti országban már elkészült az első
üvegbeton elem. A világ egyik vezető cement- és betongyártó cégével is tárgyalások folynak a LitraCon amerikai és európai gyártásáról. Egy kiállítás sikerén buzdult
föl a világcég, amellyel már nyáron megállapodhatnak. Ha meghiúsulna a szerződéskötés, akkor
sincs veszélyben a találmány,
mert magyar vásárlóból sincs hiány: egyre nehezebb kielégíteni a
hazai igényeket, annyian rendelnének az üvegbetonból. A feltalálót nemrég megkereste a gazdasági
minisztérium egy kockázatkezelő
alap képviselőjével együtt, de nem
sikerült megállapodniuk.
írásunk a 3. oldalon

www.delmagyar.hu
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Csak a
készlet erejéig!

Az IKESZ Autó ajándéka...]
1 év ingyen CASCO!
futamidő

Öm-ro Havi törlesztet

K.'ü ví-/im-!iyts
fix torhtsitt".

őmz hitet
kedvezmény

12 0 h ü

O O/o 2 9 8 8 6 - F t / f í ó

26 567 Ft/hó

398280 F f

SkodaFabia Classic - korlátozott darabszámban, az áremelés ellenére nálunk
még a régi áron - 20 % árkedvezménnyel, 0 Ft önerővel és *10 <VS> finanszírozási kedvezménnyel (Jövedelemigazolás nélkül! THM: 7,2 %) elvihető vagy
roncsautó beszámítás akár 600 000 Ft-ért! Ráadásként 1 évig ingyen
CASCO-t is biztosítunk!

Összes kedvezmény: akár 1 millió Ft*
Az Ön Skoda-márkakereskedője:

IKESZ Autó
A megbízható megoldás

A földön Vadkerti - a Veszprém a Pick fölé nőtt

Fotó: Karnok Csaba

6728 Szeged,
Dorozsmai út 48.
Tel.: 62/549-030,
Fax: 62/549-039,
www.ikeszauto.hu
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Gyurcsány Ferenc országreformot és bátor kormányzást ígért

Fidesz: az MSZP médiabeli és pénzbeli erőfölénye okozta a vereséget

Koalíciót köthetnek
a szocialisták

Bizalmat kaptak Orbánék
Elsöprő többséggel bizalmat szavaztak Orbán
Viktor pártelnöknek és a Fidesz négy alelnökének
a párt szombaton t a r t o t t XX., rendkívüli kongresszusán, amelyet azt követően hívtak össze,
hogy második alkalommal szenvedett vereséget
országgyűlési választásokon a Fidesz.
BUDAPEST (MTI)

896 MELLETTE, 127 ELLENE
• j

Összesen 896 küldött biztosította támogatásáról
szavazatával Orbán Viktor pártelnököt és a négy alelnököt a Fidesz szombaton tartott XX., rendkívüli
kongresszusán - közölte Kontrát Károly, a szavazatszámláló bizottság elnöke az MTI-vel. A politikus a
távirati iroda érdeklődésére elmondta, hogy a szombati szavazásra összesen 1114 szavazólapot adtak
ki. 1042 szavazat érkezett be, ebből 19 érvénytelen
volt. A bizalmi szavazást kérő pártelnök és a négy
alelnök 896 támogató szavazat mellett 127 elutasító
voksot is kapott. A párt rendkívüli kongresszusán
Orbán Viktor pártelnökről és a Fidesz négy alelnöké-

Pokoini Zoltán a kongresszust megnyitó beszédében - amely még nyilvános volt a sajtó számára őszinte számvetést szorgalmazott. A Fidesz alelnöke a megjelent 1751 küldött előtt azt hangsúlyozta,
hogy az őszinte számvetéssel a Fidesz-KDNP szövetségre szavazó „több millió embernek" tartoznak. Hangsúlyozta: találhatnak külső okot a váről - Pokorni Zoltánról, Schmitt Pálról, Varga Milasztási vereségre, hiszen - mint mondta - tény,
hályról és Felezné Gáli Ildikóról - együtt, titkos bihogy a média nagyobb része nem a Fideszt segítetzalmi szavazással döntöttek a küldöttek.
te, illetve az „MDF nem mindig úgy viselkedett,
mint egy normális ország normális ellenzéki pártja". Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha a
A kongresszust követő sajtótájékoztatón Orbán
kalkulálható külső okokra hárítják csupán a „vere- Viktor a választási eredményt értékelő vitát őszinség ódiumát", saját magukat csapják be.
tének, szembenézőnek és alaposnak értékelte. BeAz alelnök szavait követően a sajtót távozásra kér- jelentette, hogy harminc nemzeti-polgári érzelmű
ték, s Orbán Viktor - akit a tanácskozás elején üte- értelmiségit kér fel arra, hogy 2007. január 1-jéig
mes „Viktor, Viktor" kiáltással és tapsviharral fogad- készítsenek el egy hosszabb elemzést a választási
tak a küldöttek - zárt ajtók mögött végezte el a szám- eredményről. Emellett a Fidesz kiküld sok száz levetést. A pártelnök által ismertetett beszámolót ké- velet is, amelyben gyorsértékelést kérnek a párttal
sőbb megkapták az újságírók is. A dokumentumból szimpatizáló értelmiségtől.
kiderül, hogy a Fidesz országos elnöksége egyebek
Három közgazdászt - Bod. Péter Ákos volt jegyHiller István és Gyurcsány Ferenc kézfeltartással szavaz a koalíciókötésre
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt között az MSZP médiabeli és pénzbeli erőfölényét bankelnököt, valamint a KSH korábbi elnökét és
okolja a választási vereségért. Az elnökség azt is elis- helyettesét, Mellár Tamást, valamint Vukovics
Egyhangúlag adott felhatalmazást a szabad demokratákkal kö- kedni fognak a reáljövedelmek, merte, hogy a Fidesz és kampányának gyengeségei, Gabriellát - arra kért fel a Fidesz tisztségében
megerősített elnöke, hogy elemezzék, értékeljék
tendő újabb kormánykoalícióra az M S Z P szombati kongresszusa, de n e m annyival, mint megszok- hiányosságai is hozzájárultak az eredményhez.
amelyen Gyurcsány Ferenc bátor kormányzással végrehajtott or- tuk. Azon dolgoznak, hogy a köAz értékelés szerint Orbán Viktort folyamatos po- az ország gazdasági helyzetét és ezt Fehér Könyvvetkező másfél évben Magyaror- litikai támadások érték, míg „a magyar sajtó visel- ben tegyék közzé a kormányprogram parlamenti
szágreformot ígért.
szág „az egyensúlyi állapot köze- kedése világossá tette, hogy amit szabad az vitájára.
lébe"
érjen, hogy a költségvetés MSZP-nek, az a demokratikus normák ellen elköA pártelnök szerint a gazdaság helyzetével kapmindenki
érti,
önmaga
és
családBUDAPEST (MTI)
ja boldogulásáért az első számú 2008-ra megfeleljen a nemzetkö- vetett súlyos és megbocsáthatatlan vétség a Fidesz csolatban félrevezették a miniszterelnököt. „Várjuk
részéről". A dokumentum arra is kitért, hogy „a mé- azoknak a szakértőknek, tisztviselőknek, gazdasáA népligeti kézilabdacsarnokban felelősséget ő viseli, és utána van zi normáknak - jelentette ki.
A kormányfő előtt felszólaló dianyomás hatását is figyelembe véve kudarcnak te- gi elemzőknek, statisztikusoknak a nevét, akik a
szűk három óra elegendő volt ar- felelőssége a hazáért.
ra, hogy a 607 mandátummal
Szavai szerint az elmúlt ötszáz Hiller István pártelnök egy új kinthető, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje az miniszterelnököt az utóbbi hónapokban ellátták
rendelkező kongresszusi küldött év Magyarországon a túlélés kul- reformkor szükségességét hang- - egyébként kiegyenlítettnek mondható - alkalmas- gazdasági adatokkal. Mert ott van az eb elhantolva,
köziil a jelen lévő 427 - miután túráját honosította meg, az volt a súlyozva kért koalíciókötésre sági mutatók között határozottabb és felkészültebb ott vezették félre a kormányt és a miniszterelnököt" - fogalmazott a Fidesz elnöke.
Szerinte
az vezetőnek tűnt a választók többsége számára".
meghallgatta Hiller István párt- hazafi, aki túl tudta élni a hatal- felhatalmazást.
elnököt és a kormányalakításra mat. Hangsúlyozta: nem va- MSZP számára a haza a patriofelkért Gyurcsány
Ferencet - gyunk alattvalók, 15 éve nincs tizmust, az országért való tenni
igent mondjon a szabad demok- idegen hatalom, „a túlélés és re- akarást jelenti, a baladás azt,
ratákkal való újabb kormányzás- váns politikájának elveszett a re- hogy előre akarják vinni az országot, az és szócska pedig azt,
ra.
alitása".
A kijelölt miniszterelnök azzal
Gyurcsány Ferenc szerint az ál- hogy mind a két fogalom fonérvelt a közös kormányzás mel- lamreform az államszervezet és tos, nincs közöttük hierarchilett, hogy a koalíciós tárgyalások az igazgatás, valamint a közszol- kus viszony.
programvitájának a végén el- gáltatások reformjából áll. Lemondható: mindaz, ami a Ma- szögezte: az államnak védenie
REFORMBESZÉDEK
gyar Szocialista Pártnak fontos, kellene polgárait, segítenie őket,
A változás és a reformok szükséérvényesíthető a koalícióban. hogy győzzenek a versenyben,
gességét hangsúlyozták a kongHozzátette: az MSZP 190 man- ma azonban nem ilyen az állam.
resszus Gyurcsány Ferenc beszédátumot szerzett az országgyű- Kisebb létszámmal működő orde után szót kapott felszólalói is.
lésben ahol 194 igen kell a dön- szággyűlésre,
önkormányzatra
Közülük elsőként Szili Katalin betéshez. Beszédében Gyurcsány van szükség, kisebb tiszteletdíjszélt. A házelnök arra hívta fel a
Ferenc országreformot ígért, bá- jal, szabályozott költségelszámofigyelmet: a szocialisták most óritor kormányzással, ami szerinte lással, átlátható pártfinanszíroási bizalmi tőkével rendelkeznek,
az állam reformja mellett új tár- zással.
a társadalom pedig azt várja, hogy
sadalmi kultúrát jelent.
A kormányfő szerint az igazgaeléjük tárják a reformfolyamat vé- Az új társadalmi kultúra egy- tás átalakításhoz meg kell állagét. Horn Gyula volt kormányfő arrészt abból áll, hogy a magyar podni az ellenzékkel. Közölte:
ra figyelmeztetett, hogy az életbaloldalnak nem az ellenzéket csak egy feltétele van, „mozdítszínvonal nem csőkkenhet a reforkell viszonyítási pontnak tekin- suk meg az országot". Elmondta,
mok hatására. Lendvai Ildikó fraktenie, hanem a világot, ugyanak- hogy a következő hónapokban
cióvezető kiemelte, hogy a politikor az ellenzék politikájára fi- nagy lendülettel állnak neki a rekának és a politikusoknak saját
gyelnie kell - mondta a szocialis- formoknak, a feszültség a követta politikus. - Az újragondolt fe- kező másfél évben lesz a legnamagukon kell kezdeniük a változOrbán Viktor a kongresszuson. Vereség után győzelem
Fotó: MTI/Beliczay László
lelősség abból indul ki, hogy gyobb. Hozzátette: az idén növetatást.

kartago tours

már 7 3 9 0 0 Ft/főtől
már 9 3 9 0 0 Ft/főtől

Magyar városnézőket vittek fogdába
Magyar városnéző turistákat állított elő a szlovák rendőrség
szombaton Pozsonyban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megszegtek egy helyi jogszabályt, amely foglalkozási engedélyhez köti
az idegenvezetést. A koronázási dómból kiráncigált, majd rendőri
fogdába vitt sértettek jogsértőnek minősítik az inzultust és magyarellenes indítékot látnak a történtek mögött.

már 1 0 0 9 0 0 Ft/főtől
már 1 6 6 9 0 0 Ft/főtől
w U U i i i J m
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már 7 9 9 0 0 Ft/főtől
már 1 2 6 9 0 0 Ft/főtől
már 1 5 3 9 0 0 Ft/főtől

Nyári úti céljaink:

6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
Tel.: 62/471-066 • Fax: 62/426-005
szegedQkartagoplussz.hu

POZSONY (MTI)
Az MTI pozsonyi tudósítójának
értesülése szerint a szekszárdi Kelemen Endre Egészségügyi Szakközépiskola tanárai és diákjai
szombaton a koronázó dómként
ismert Szent Márton Székesegyházat tekintették meg. Egy ismeretlen, szlovákul beszélő férfi, aki
állítólag már az Óváros utcáin is
inzultálta őket, két rendőr kíséretében utánuk ment a székesegyházba, ahonnan egyiküket elvezettette, amiért az a gyanú szerint
tiltott iparűzést folytatott, amikor
társainak ismereteket adott át a

műemlék történelmi vonatkozásairól.
Nem sokkal később egy másik,
Győrből érkezett magyar csoport
is ugyanígy járt. A csoport egyik
tagját hasonló gyanú miatt egy
másik járőrkocsiba tuszkolták be,
egy harmadikat pedig azért állítottak elő, mert az ellenük panaszt
emelő ismeretlen férfi azt állította, hogy a magyar városnéző a vita
hevében meglökte őt.
Az előállított magyarokat a
rendőrőrsön hosszan megvárakoztatták, majd fogdába zárták
őket, és a kihallgatási jegyzőkönyv
nekik kijáró példányát csak a kon-

zul közbenjárása nyomán kapták
meg. A késő délutáni órákban a
gyanúsítottakat elengedték, majd
visszautaztak Magyarországra. A
szlovák rendőrségen egyelőre nem
született döntés, hogy vádat emelnek-e ellenük.
Radnóti Gábor, a kora esti órákban már Magyarországon tartózkodó szekszárdi csoport vezetője
így nyilatkozott: „Azt hiszem,
mindnyájunk nevében rendkívül
kellemetlen meglepetésnek minősíthetem a történteket. Ami
történt, azt jogsértőnek tartjuk és
nem gondoljuk azt, hogy ilyesmi
az Európai Unió bármelyik országában megtörténhet. Úgy gondoljuk, hogy ami velünk és a másik
csoport tagjaival történt, azt kizárólag magyarok ellen hajtották
végre, hiszen a közelünkben nézelődő japán, angol és német csoportok saját nyelvükön, saját ide-

genvezetőik kíséretében tekintették meg a várost, ami senkinek
nem szúrt szemet. A mi kollégánkat, iskolánk történelemtanárát
pedig feketemunkával gyanúsítják, jóllehet, nem tiszteletdíj fejében kísért minket, hanem a csoportunk tagja volt, aki nem hivatásos idegenvezető."
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Közhivatalok a régiós átszervezés előtt

Sokan féltik íróasztalukat
A közigazgatás átszervezése az egyik legkényesebb, ugyanakkor a legsürgetőbb feladat a kormány számára. A régiós ügyintézés létrehozása már 2000 óta napirenden
van, ám a Dél-Alföldön mindössze néhány
országos hatáskörű szervezet lépte meg.
Állami hatóságoknál, közhivatalokban közel
kilencezren dolgoznak a megyében, az alkalmazásban állók durván tíz százalékáról van
szó. Az ipar az építőiparral együtt mindössze
háromszor több embert alkalmaz, a legkülönfélébb szakképesítéssel rendelkezőket,
míg a közigazgatásban szinte mindenki diplomás. Ha ehhez még hozzáadjuk az oktatásban és az egészségügyben dolgozók számát
is, akkor kiderül: a megyében az államtól sokan, több mint 32 ezren kapnak fizetést.
Szegeden a közigazgatás reformja miatt sokan féltik az íróasztalukat, hiszen első megközelítésben a régiós rendszerre való átállás
munkahelyek megszűnéséhez vezetne. Ez
azonban nem biztos: ha Szeged a legtöbb
szervezet számára a dél-alföldi régió kijelölt
központjává válik, akkor inkább létszámbővülésről lehet szó. Jó példa erre a KSH regionális igazgatósága, ahol tavaly, az év elejére
jutottak túl az átszervezésen. Végh Zoltán
igazgató elmondta, míg korábban a három
megyében a Központi Statisztikai Hivatal helyi igazgatóságainál összesen 130-140-en
dolgoztak, most egyedül Szegeden 80 embernek adnak munkát. Bács-Kiskun és Békés
megyében képviseletek működnek 6-6 fővel,
valamint elsőként az országban 17 távmunkást is alkalmaznak.
Az igazgató szerint elkerülhetetlen volt az
átszervezés, igaz, egyeseket kedvezőtlenül
érintett. Sokan átjárnak például Szegedre,
vagy kénytelenek voltak családjukkal áttelepülni. A folyamat vége az, hogy a régiós igazgatóságok az egész országra kiterjedő feladatokat kapnak, Szeged már most a mezőgazdasági statisztika „felelőse". N e m járt létszámcsökkentéssel az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség régiós
átszervezésé sem, igaz, Szegeddel szemben
Kecskemétet nevezték ki központnak: itt külön munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséget hoztak létre. Szegeden és Békéscsabán iroda működik. Az átalakítást január
1-jéig kellett végrehajtani - mondta el Balázs
Mihály munkaügyi régióvezető.
A közigazgatás átszervezésével egy időben
történik meg valószínűleg a munkaügyi központoké is - közölte Vladiszavlyev András, a
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ igazgatója. Azt tartaná logikusnak, ha Szegeden
jönne létre a dél-alföldi igazgatóság, mivel
szoros kapcsolatban állnak a többi, a nagyvárosba kerülő közigazgatási szervezettel.
FEKETE KLÁRA
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Tíz évvel ezelőtt arról cikkeztünk, hogy Szeged levonul a turisztikai térképről. A délszláv háború, majd a jugoszláviai bombázás és
a ciánszennyezés, az autópálya hiánya és a Balkán közeli átutazóváros jelleg mellett hiába jelentek meg önbiztató
nyilatkozatok
a napfényes órák számáról. A geopolitika azonban
megváltozott,
Magyarország elérte az uniós tagságot, ideért az autópálya, és a
város megújuló ereje is látványos változásokat hozott. Megújult a
Kárász utca, a Klauzál tér, a Dugonics tér, a Tisza Lajos körút, folyik a Szent István tér felújítása. A belvárost teraszok
színesítik,
és valóban sokszínű kulturáhs és szabadidős programok töltik
meg a szegedi nyarat és nyárelőt.
Mára egy kicsit megmosolyogtató
már az elmúlt éveknek az
az igyekezete, hogy Szegedet mint mediterrán várost „kitaláljuk". Szegedben az a szép, hogy nem kell kitalálni, maga hordozza értékeit. A legfontosabb ezek közül mindjárt az, hogy őrzi
napsütötte, otthonos, magyar alföldi város jellegét, s ez átüt
minden modernizáción.
Nem érte utol a globalizálódó kor betegsége, amely elradírozza a nemzeti sajátosságokat, és a csillogó irodaházak között rezervátumba zárja a városok hagyományait. Szeged egyetemi közössége és kutatói központjai
nemcsak a város tudományos hírét erősítik, de olyan
kultúrtörténeti
hagyományokat
is őriznek, amilyeneket
kevés európai város
mondhat magáénak. Szeged különlegessége, hogy noha a szabadtéri játékokon kívül nincs igazán nagy nemzetközi
turisztikai attrakciója, mégis éppen azt nyújtja a látogatóknak, ami Európában egyre inkább felértékelődik: a globális divatoktól mentes saját városhangulatot.
Ha jól gazdálkodik értékeivel, és tervezett logisztikai beruházásaival nem teszi tönkre ezt a hangulatot, a város hungaricumjaira, kulturális programjaira, építészeti örökségére, gyógyvizére, tudományos hírére európai ismertséget építhet. Ehhez a külkapcsolatok terén kell még több kezdeményezés,
kihasználva azt, hogy
olyan testvérvárosaink vannak, mint Nizza, Cambridge, Liege,
Darmstadt, Pula, Parma vagy Turku, amelyek Szegedhez hasonlóan hagyományaik, sajátos arculatuk miatt ismertek. Tíz év
múlva talán az is magától értetődik majd, hogy komplex turisztikai szolgáltató-központ alakul a városban, s Európában az utazási ínyencek az attrakciók között tartják majd számon Szegedet.

Kitüntetett múzeumok
A múzeumok majálisa szombati
megnyitója után adták át Az év
múzeuma pályázat díjait. A három kategóriában kiosztott díjak
Megyeháza Szegeden. Minden tizedik ember a közhivatalokban dolgozik
Fotó: Káinok Csaba összértéke hárommillió forint. Az
év múzeuma 2005 kitüntető címet és az első kategória (országos
VÍZFEJ-E SZEGED?
és megyei múzeumok) győztesét
Lapunk más nagyvárosok honlapjain próbált azzal kapcsolatban tájékozódni, vajon mennyire nevezhető Sze- illető másfél millió forintos fődíjat
ged a Dél-Alföld „vízfejének". Az általunk összegyűjtött adatok azt támasztják alá, hogy a többi nagyvároshoz a debreceni Déri Múzeum érdeképest nem burjánzik a bürokrácia a megyeközpontban. Az országos szervezetek megyei igazgatóságai a fel- melte ki. A kitüntető címet és a
adatok mennyiségéhez képest csökkentett létszámmal dolgoznak. Dudás Józsefné, a Csongrád Megyei Nyug-második kategóriában (városi és
díjbiztosítási Igazgatóság vezetője elmondta, 2003-2004-ben 14 százalékkal csökkentették a létszámot a je- területi múzeumok] adományolenlegi 109 főre, miközben a megváltozott közigazgatási eljárási térvény több jogszabályi előírással terheli zott egymillió forintos fődíjat a
makói József Attila Múzeum
az alkalmazottakat. Egy év alatt 80 ezer ügyféllel foglalkoznak, 50 ezerrel személyesen.

(igazgatója Halmágyi Pál, fenntartója a Csongrád megyei múzeumokat fenntartó megyei önkormányzat) kapta, látogatóbarát kiállításaiért és tudományos tevékenységéért. A kitüntető címmel
és a harmadik kategória (gyűjtemények és kiállítóhelyek) félmillió forintos fődíjával az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (igazgatója Nagy László,
fenntartója az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.) tevékenységét ismerte el a bírálóbizottság.

Az ítélőtáblán folytatódik a József Attila-szobor ügye

Japán után Európában és Amerikában is gyártanák

Vásárhely fellebbezett

Losonczi Áron nem győz
elég üvegbetont készíteni

Az í t é l ő t á b l á n f o l y t a t ó d i k a v á s á r h e l y i József
A t t i l a - s z o b o r m i a t t i per, m i u t á n a megyei b í r ó s á g
ítélete ellen Hódmezővásárhely ö n k o r m á n y z a t a
fellebbezett.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Korábban is beszámoltunk arról, hogy Vásárhelyen
botrány kísérte tavaly október elején a József Attila-szobor felállítását. Néhányan azt állították, a mű
egyes elemei az avatáskor nem bronzból, hanem viaszból voltak, azért, mert az alkotó nem tudott időben elkészülni a munkával, s az őszi tárlat megnyitóján mindenképpen fel kellett avatni a szobrot.
Az önkormányzat, illetve Lázár János polgármester ezért személyiségi jogok megsértése miatt feljelentette Kotormán Norbert szobrászművészt és Pró-

Kligl Sándor alkotása Vásárhelyen

kai Gábort,

a Képző- és Iparművészeti Lektorátus

művészeti vezetőjét. A Csongrád Megyei Bíróság
március végén Pap János bíró vezetésével tárgyalta
az ügyet. Az ítélet szerint az alperesek megállapításukkal nem sértették meg a felperesek jó hírnevét,
ezért a bíróság elutasította a kérelmet. A döntés
után Lázár János polgármester lapunknak azt nyilatkozta, várhatóan fellebbeznek a döntés miatt.
Arra voltunk kíváncsiak, jelenleg vajon hol tart a
szoborkérdés. Szél István, a vásárhelyi önkormányzat médiareferense csak annyit árult el, hogy a város nem fogadta el a bíróság ítéletét, de mást n e m
mondott. A megyei bíróságon megtudtuk: Hódmezővásárhely önkormányzata fellebbezett, az irat
május 15-én jutott el a bíróhoz. Az ügyben ezek
után a Szegedi ítélőtábla dönt, a tárgyalás időpontjáról még nincs információ.

Egyre több fényáteresztő betonelem készül Losonczi Áron műhelyében. A csongrádi fiatalember alig győzi kielégíteni a hazai
megrendeléseket, miközben a
japán szerződés után egy nyugat-európai céggel is tárgyal a
LitraCon unióbeli és amerikai
gyártásáról. A feltalálót nemrég
megkereste a gazdasági minisztérium megbízottja egy kockázatkezelő alap képviselőjével
együtt, de nem sikerült megállapodniuk.

Az első, Japánban kötött megállapodás után most egy nyugat-európai partnerrel készül
megállapodni Losonczi Áron, a
fényáteresztő beton csongrádi
feltalálója. Mint arról korábban
beszámoltunk, decemberben az
optikai szálakat gyártó, japán
Sumita Optical Glqss vállalattal írt alá előszerződést a fiatal
mérnök. Azóta már a távol-keleti országban is elkészült az első üvegbeton elem. Mostanság
a gyártási költségek kalkulálásánál tartanak a japán szakemberek, a m i t h a m a r o s a n a licencszerződés véglegesítése követhet.
A világ egyik vezető cement- és
betongyártó cégével előrehalaFotó: Tésik Attila dott tárgyalások folynak a Litra-

A fényáteresztő beton
Con amerikai és európai gyártásáról. Az ügylettel kapcsolatban
a fiatalember csak annyit mondott, hogy egy kiállítás sikerén
buzdult föl a nyugat-európai cég,
amellyel akár már nyáron megállapodhatnak: De ha meghiúsul a
szerződéskötés, akkor sincs veszélyben a találmány sikere, hiszen befektetni szándékozó érdeklődőkből továbbra sincs hi-

ány. Mint ahogy magyar vásárlóból sem. Egyre nehezebb ugyanis
kielégíteni a magyarországi igényeket, annyian rendelnének a
LitraConból.
Arra is rákérdeztünk, mennyi
esély van még a fényáteresztő
beton hazai gyártására. Losonczi Áron elmondta, egyáltalán
n e m lehet kizárni, hogy egyszer
Magyarországon is lesz ipari
méretű előállítás, de ez csak logisztikai szempontok érvényesülése miatt alakulhat majd így.
Szerinte ugyanis egyelőre nincs
az országban olyan tőkeerős és
a fejlesztés iránt elhivatott betonipari vállalkozás, amely képes lenne felvállalni és véghezvinni olyan technológiai újítást,
aminek eredményeként beindulhatna a LitraCon nagyüzemi
gyártása. A hazai megkeresések
legkomolyabbikáról
elárulta,
hogy a gazdasági minisztérium
egy magyar
kockázatkezelő
alappal együtt kopogott be hozzá, és mivel a fényáteresztő beton piaci megjelenésének előfeltétele a gyártásfejlesztés, neki
kellett volna ezen is dolgoznia.
Ő viszont a termékfejlesztésre
kíván koncentrálni a jövőben
is, ezért nemet m o n d o t t az
ajánlatra.
B. D.
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KORKÉP
ALGYŐ. Második alkalommal
rendezik meg az algyői
pálinkaminősítő versenyt
három kategóriában. A
legalább három deciliter
m i n t á t a faluházban adhatják
le a versenyzők m á j u s 26-áig. A
III. algyői repülős
emléknaphoz kapcsolódó
rendezvényen zsűri bírálja el a
nedűket. A 2005-ös évi
minősítésen 1. helyezést ért el
Fejes Imre szilvapálinkával, és
Papp lózsef vegyes pálinkával.
Jutalmuk egy-egy ötliteres
eperfa hordó volt az
elkövetkezendő párlatok
érleléséhez, de a 2. helyezettek
is jól hasznosíthatják az
elnyert szeszfokolókat. A
rendezvényen az érdeklődők
előadást hallhatnak a
cefrekészítés fortélyairól.
ÁSOTTHALOM. Ma este 6 órától
a művelődési házban Dr. Juhász
Antal néprajzkutatóval
beszélgethetnek az érdeklődők
Ásotthalom alapításáról,
hagyományairól. A programot
régi ételek kóstolójával zárják.
BORDÁNY. A korábban
közzétett felhívás alapján tíz
hónapon keresztül két önkéntes
napi hat órában segíti a Bordányi
Ifjúsági Információs Pont
munkáját.
DOMASZÉK. Az
önkormányzati
képviselő-testület a falunapon,
július 22-én adja át a
Domaszék díszpolgára címet.
A javaslatokat írásban
juttathatja el a lakosság a
polgármesteri hivatal
titkárságára június 15-éig.
A díszpolgári címmel azon
domaszéki lakos t ü n t e t h e t ő ki,
aki munkásságával
hozzájárult a település
fejlődéséhez, hírnevének
öregbítéséhez, hivatásszerűen
végzett munkájával közmegelégedésre
- a község polgárainak
szolgálatában tevékenykedett,
a község lakóinak
életkörülményeit jelentősen
javító gazdasági tevékenységet
folytat, illetve folytatott, a
községért, vagy a n n a k kisebb
közösségéért hosszú időn át
áldozatos tevékenységet
végzett.
- A teleházban mától látható
Kovács László régi képeslapokból
rendezett kiállítása.
KISTELEK. Szerdán, a kihívás
napján városszerte
programokkal várják a mozogni
vágyókat. A nap küldetése:
örömet szerezni a sport, a
mozgás segítségével
mindenkinek.
MÓRAHALOM. A fürdő és a
város vezetése m i n d e n évben
igyekszik bővíteni a fürdő
területét. A vendégforgalom
ugrásszerű növekedését
figyelembe véve várhatóan
tovább nő a látogatottság, ezért
az önkormányzat jelezte a
Csongrád Megyei
Ö n k o r m á n y z a t Tülajdonosi
Bizottságánál, hogy
az Idősek O t t h o n a
parkosított területének egy
részét bérbe venné.
A íürdő számára
az egyetlen terjeszkedési
lehetőség az idősek o t t h o n a
irányába van. A tulajdonosi
bizottság kedvező
elbírálásának köszönhetően
a nyári időszakban - június
elejétől augusztus végéig közel 1600 négyzetméter
zöldfelülettel növekszik
a fürdő területe.
ZÁKÁNYSZÉK A zákányszéki
egyházközség hívei zarándokutat
szerveznek Máriapócsra
augusztus 12-13-án. Az
útiköltség előreláthatólag
hatezer forint. Jelentkezni május
31 -éig lehet az összeg
befizetésével. Bővebb
felvilágosítás Fodor Istvánnétól
kérhető.
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Átadták a város legmagasabb elismeréseit

Díszközgyűlés Szeged napján
Szeged városi rangra emelésének évfordulója
alkalmából
díszközgyűlést tartottak tegnap
a városházán. Botka László polgármester átnyújtotta a díszpolgári címet, a Pro Urbe-, a
Szegedért és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért díjakat.
Mint hagyományosan évente,
tegnap is ünnepi üléssel emlékezett a közgyűlés Szeged szabadalomlevelének megújítására. Városnapi köszöntőjében
Botka László úgy fogalmazott,
emlékeink általában a történelem nagy pillanataiból merítenek, határkövekre és szimbólumokra tekintünk vissza. Egy városi rangot adó oklevél, az európai uniós szerződés aláírása,
vagy az új országgyűlés megalakulása - ilyen határkő. Ezektől
a pillanatoktól azonban folyamatok kezdődnek.
Napjainkban gyarapodó, jövőjében bízó, európai Szegedet láth a t u n k magunk előtt. Az idén
büszkén mondhatjuk: ez az öszszefogás városa, legyőzte minden idők legnagyobb árvizét. És
az a Szeged, amely a pusztító
áradat után, 128 évvel ezelőtt
Európa segítségét kérte, hogy
újjászülethessen a semmiből,
az idén Európa legmagasabb kitüntetését veheti át a fejlődéséért, kapcsolataiért és példamutatásért.
A város legmagasabb kitüntetését, a díszpolgári címet a közgyűlés idén Telegdy Gyula akadémikusnak ítélte. Szeged új díszpolgára köszönő szavaiban hangsúlyozta, noha nem itt született,

„NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOKÉRT"
KITÜNTETETTEK
Ezio Bernardelli a Szegedi
Tudományegyetem
olasz
anyanyelvi lektora harminc
éve rendkívüli odaadással
hozza létre és ápolja az egyetem, Szeged és a megye olasz
tudományos, kulturális és
gazdasági kapcsolatait.
Balog József a MASZK
Egyesület elnökeként elhivatottan szervezi a THEALTER
Internatíonalt, a Szabad Színházak Nemzetközi Találkozóját, amely mára nemzetközi
hírű, rangos alternatív fesztivállá vált. Az elmúlt másfél
évtizedben 27 ország mintegy
130 színháza mutatkozhatott
be Szegeden.

Tfelegdy Gyulának Botka László adta át a díszpolgári k i t ü n t e t é s t
de harmincegy éve él a városban,
és szegedinek érzi magát. A kitüntetés többet jelent számára a
szakmai elismeréseknél is, mert
a városért és az egyeteméért vég-

zett akadémiai, dékáni és rektorhelyettesi tevékenységéért kapta.
A polgármester ezután Pro Urbe-díjat adott át Békési Imre
nyelvésznek és Nártai László fizi-

Díszpolgár: Telegdy
Gyula akadémikus
Nagyszebenben született 1935-ben. A
háború után Pécsre került, diplomáját
1959-ben az ottani orvostudományi
egyetemen szerezte. Noha korábban szülész szeretett volna lenni, Telegdy Gyula
már hallgató korában eljegyezte magát
az élettani kutatásokkal. 1966-ban kandidált, 1974-tól az orvostudomány doktora, 1990-től az Akadémia levelező,
1995-től rendes tagja. Két cikluson keresztül az MTA orvostudományi osztályának elnöke, az elnökség tagja. Jelenleg az Akadémia Szegedi Területi Bizottságának elnöke, a Szegedi Tüdományegyetem Kórélettani Intézetének emeritus professzora. 1975-től negyed századon át a kórélettani intézet igazgatója,
1985-től öt évig az orvoskar dékánja.
1990 és 1991-ben a tanári testület elnöke, 1997 és 2000 között az orvoskar általános és oktatási rektorhelyettese. Dékáni megbízatása idején szervezte meg
az angol nyelvű képzést. Több m i n t tízezer gyógyszerész-, fogorvos- és általános orvostanhallgatónak oktatott kórélettant. Az Egészségügyi Tudományos
Testület elnökségének, a Felsőoktatási
Tudományos Testület tagja volt. Munkásságát Széchenyi-díjjal, Batthyány-Strattmann
László-díjjal,
Genersich-díjjal, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetéssel ismer-

ték el. A Szegedért Alapítvány tudományos díjazottja, Pro Urbe-díjas.
Harmincegy esztendeje él a városban,
itt kezdte kutatni a hormonok idegrendszeri működésekre gyakorolt hatását.
Szakterülete a reprodukciós endokrinológia, a neurohormonok, a neuropeptidek
idegrendszeri és endokrin hatásainak
vizsgálata.
- Pécs nyers ipari környezete után Szegedet nyugodtabbnak és fontolva haladónak láttam - emlékezett a kezdetekre.
N e m volt a városban hagyománya a tudományterületének, de hamar befogadták.
Ideális munkakörülményeket talált, jó
kollegiális légkört. A szegedi egyetem folyamatos nemzetközi elismertségében az
orvosképzésnek jelentős szerepet tulajdonít. Ezt erősíti a tavaly óta Szegeden épülő
első tudásközpont, a Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont, amelynek vezetője.
Felesége gyerekgyógyász, fia jogász.
KÖNYVET. ÖRÖKBE
A szegedi Somogyi-könyvtár régi gyűjteményének egyik ritka kincsét, Galenus ókori orvos műveinek 1550-ben, Velencében megjelent díszkiadását fogadta jelképesen örökbe
Szeged idei díszpolgára, Telegdy Gyula akadémikus. Az ünnepi esemény tegnap délután
3 órakor volt a 125 éves könyvtárban.

Fotó: Frank Yvette

kusnak. Szegedért Emlékérem
kitüntetést kapott Vladiszavlyev
András, a megyei munkaügyi
központ igazgatója, Szonda Eva
operaénekes, Hemmert
János

festőművész, Klonkai László, a
KSH nyugalmazott szegedi igazgatója és Szalma Józsefné fodrász. A Szeged nemzetközi kapcsolataiért díjat Ezio Bernardelli,
a Szegedi Tudományegyetem
olasz anyanyelvi lektora és Balog
József, a MASZK Egyesület elnöke vehette át.
A díszközgyűlés művészeti
műsorában közreműködött a
Tömörkény gimnázium leánykara, Fábri Géza kobzos és Ivánovics Tünde énekes a Népművészet ifjú mestere, Andrejcsik
István operaénekes és a Fool
Moon együttes.
DOMBAI TÜNDE

Pro Urbe-díjasok

Nánai László fizikus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára 1948-ban született Csopakon, Szegeden érettségizett. Vallja, hogy a Ságvári gimnáziumban lett fizikus a kiváló tanári karnak köszönhetően.
Diplomáját a szentpétervári egyetem szilárdtest-fizika szakán szerezte. 1975-ben
doktor, 1982-ben kandidátus, 2000-ben habilitált. Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar Fizika Tanszékének vezetője.
Sokoldalú tudomány- és kultúraszervezőként kapcsolatot épített ki európai, tengerentúli és japán kutatóintézetekkel. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei csoportjának elnöke. Fáradozásai eredményeként tavaly a megyében valósult meg
a Fizika éve országosan leggazdagabb programsorozata. A megújuló Szent István téri
víztoronyban a Foucault-inga mellett fizikatechnikai múzeum és interaktív fizikai
játszóház létrehozásában vesz részt.

Békési Imre, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára 1963 óta tanít a főiskola Magyar Nyelvi Tanszékén, eddig
közel négyezer magyartanár került ki a
keze alól. Kodály Zoltán gondolata nyom á n vallja, hogy fontos ugyan, ki az
igazgató az Operaházban, de fontosabb,
hogy ki a tanító Átokházán. Elsősorban
pedagógusnak tartja magát, jóllehet nevét a mai magyar nyelvészet első sorában jegyzik. Kutatásait a Nyitrai Egyetem a napokban doctor honoris causa
címmel ismerte el. A m ú l t hónapban,
70. születésnapja alkalmából kiadott A
mondat: kaland című kötetbe hetven pályatársa
írt
tisztelgő
tanulmányt.
1990-ben létrehozta a Juhász Gyula Alapítványt a határon kívüli magyar hallgatók
anyagi
támogatásra.
1987-től
1990-ig, majd 1995-től 1998-ig volt a
tanárképző főiskola főigazgatója.

A Szegedért Emlékéremmel kitüntetettek
Szalma Józsefné hatvannegyedik éve dolgozik fodrászként. A nyolcvanéves Marika néni fáradhatatlanul készíti az elegáns női frizurákat, a mai napig fogadja vendégeit
a Kölcsey utcai szövetkezeti szalonban. Bár 1982 végén
nyugdíjba ment, egy hónappal később már hívták is viszsza dolgozni, ő pedig nagyon szívesen ment. Soha nem
akart magánüzletet nyitni. Hozzászokott, hogy sokan
dolgoznak egy helyen. Sok fiatal fodrász nőtt fel mellette,
rengetegen köszönhetik neki, hogy elsajátították a szakma alapjait.
Klonkai László a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi
Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója. Hetven esztendeje született régi szegedi családból. 1955 szeptemberében kezdett dolgozni egyetlen munkahelyén, a KSH
megyei igazgatóságán, amelyet 1987-től tizennyolc éven
át vezetett. Közel negyven éve oktat statisztikát a Szegedi
Tudományegyetemen, tekintélyes a publikációs listája, a

gazdasági fejlettséget, az iparszerkezetet és a területi különbségeket vizsgálta. Sokat tett a statisztikai ismeretterjesztésért, számos írása jelent meg a Délmagyarországban is.
H e m m e r t János 1927-ben Szekszárdon született,
Vinkler László és Kopasz Márta tanítványaként a Szegedi
Pedagógiai Főiskola rajz szakán diplomázott 1952-ben. A
főiskolán, majd 1988-as nyugdíjba vonulásáig a Radnóti
gimnáziumban tanított. A Szegedi Szépmíves Céh tagja.
Formabontó kollázsképeit technikai eszközökből, alkatrészekből, filléres emlékeinkből építi fel. Ezek a munkák
nemcsak képzőművészeti alkotásként, hanem idővel
technikatörténeti kuriózumokként is értékesek lehetnek.
Helytörténeti kutatásai is jelentősek.
Szonda Éva 1984 óta a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese. Sorra énekelte el az operairodalom legszebb
mezzoszoprán szerepeit: Juditot, Cherubint, Dorabellát,

Hamupipőkét, Carment, Amnerist, Suzukit, Ebolit,
Gertrudist. Országszerte sokszor vendégszerepelt, Szingapúrban Santuzza, Angliában Rosina szerepében mutatkozott be. Franciaországban, Spanyolországban koncerténekesként aratott sikert. Huszár Lajos A csend című
operájában az Anya megformálásáért Artisjus-díjjal tüntették ki.
Vladiszavlyev András a Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ igazgatója. Harminchat éve dolgozik vezetőként
a pályatanácsadás és huszonhat éve a munkaügy területén. Továbbfejlesztette a megyei munkaügyi hálózatot,
részt vett a foglalkoztatási törvény kialakításában. Szakmai hozzáértésének köszönhető, hogy a főváros után először Szegeden alakult meg a Foglalkozási Információs Tanácsadó, létrejött a szegedi Nemzeti Pályainformációs
Központ, a központ internetes honlapja, az országban elsőként itt lehetett mobiltelefonon állást keresni.
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Hupikék Péter, Caramel, mézbor és Bartók Eszter

Fesztiválhangulat, hömpölygés és sodródás
Megadömping
A Megasztár-rajongók rághatták szombat este a körmüket: a televíziózást válasszák, vagy élőben az előző
széria győztesét,
Caramelt
hallgassák meg Szegeden a
Móra parkban. Akik először
tévéztek, majd kisétáltak a
Móra parkba, tudják: Magyarország kedvenc
roma
énekese a Megasztár-finálé
első számában még feltűnt,
s aztán - hurrá, van autópályánk - irány Szeged! A rafináltabbak azonban nem elégedtek meg az itt is, ott is
megoldással. Élvezték élőben Caramelt, aztán a videomagnó nevű találmány segítségével vasárnap délelőtt
megnézték a finálét. Mindenki jól járt. Az is, aki a még
mindig pirulás, szerény, mosolygós, mackómozgású Caramelt választotta, s az is,
aki Rúzsa Magdi és Varga Feri párbaját. S ezen az estén
nemcsak a kishégyesi lány
nyert, hanem minden zenerajongó. Bárcsak többször
éreznénk a bőség zavarát!
NY. É.
A hétvégére lezárt Híd utcát is megtöltötték a jó időben az emberek
Szépen csengő borospoharak,
dekoltázs, lövöldöző matrózjelölt, eltévedt kislány. Ember- és
programrengeteg. A hétvégi eseményekből szemezgettünk. Találkoztunk felhővadászokkal, a
fiúval, aki bunyevác szeretne
lenni, és ott voltunk a Caramel-koncerten is.
Lassan hömpölygő türelmes tömeg, nagy találkozások és aprócska drámák, kétségbeesett
parkolóhely-vadászat, sör, bor,
vattacukor. A hétvégi Szeged-napi eseményekből ötletszerűen
válogattunk, időnként sodródtunk.

Hol vagy, anya?
Szombat dél, Dugonics tér, a
színpadon díszletezés. - Lemaradtunk valamiről? - kérdezzük
a színes pokrócokon kuporgó
gyerekeket. - A paprikajancsiról,
de volt egy puskás is - közli az ötéves Bácskai Krisztofer, miközben kezével ránk lő. Elmondja:
nem szeretne betyár lenni, in-

kább matróz, aki halat fog. Lehetőleg idézettet. Az a finom, és a
halászlé - térünk rá másodpercek alatt Szeged nevezetességére.
Krisztofer mellett három szőke
kislány uzsonnázik - ebédel? kakaót és kalácsot. A legidősebb,
a nyolcéves Zsolnai Fanni korábban a Szilvás gombóc című produkcióban lépett fel, de - mondja
édesanyja - itt ragadtak. Min is?
- kérdezzük Fannit. - Hát a Kövér Béla Bábszínház 60. születésnapjára rendezett bábfesztiválon
- tájékoztat. Szőke fürtös kislányra figyelünk fel, fagyiját földhöz csapja, és sírva kérdezi: hol
vagy, anya? Négyen ugranak, a
gyerek biztonságban van. Ez a folyó? - kérdezi a szökőkútra mutatva, megrémülünk: nagyon eltévedhetett. Mire szülei megérkeznek, már belefeledkezik Hupikék Péter kalandjaiba. Ahogy a
rózsaárus lány is, aki virágait
maga mellé teszi, fejét a tenyerébe támasztja. Szünetet tart.
Hupikék Péterhez öregek vagyunk, irány a jázminszappan és

Fotók: Schmidt Andrea és Segesvári Csaba

EGÉSZSÉGÖDRE!
A Caramel-koncert közönsége bebizonyította, hogy Szegeden udvarias emberek laknak. Az énekes egyik rajongója, egy ötven köröli asszony a híd lábánál
ült, és kivetítőn követte a koncertet. Amikor meglátta, hogy Caramel jót húz az
ásványvizes üvegből, torkaszakadtából így kiáltott: „Egészségűdre!"
kenyérlángos illatú hídi vásár. Illusztris vásárlóba botlunk, Botka
László polgármester felesége kézzel készített puha gyermekágyneműt vásárol. N e m ér rá sokáig
beszélgetni, nagyobb lánya, Zsófi
kiadja a parancsot: indulás vattacukorért.
- Bírom az ilyen ötletes dolgokat - mondja a madárfüttyárus
egy 1910-es éveket idéző repülőgép előtt. A pilóta felhővadászatra invitálja a gyerekeket, amitől
néhányan ordítani kezdenek,
mások viszont büszkén vállalkoznak rá. A békéscsabai Kádár
Ferenc cilinderben és orra alatt
cincérbajusszal régi néprajzi fotókat árul, máshol kerámia filtertartót, kaktuszt, csontékszert
látunk.

- Vidékről jöttünk, minden
nagyon tetszik, csak kicsit szédülünk a betonon - ad mini interjút egy régen látott ismerős,
majd felhangzik a kiáltás: „Tessék, tessék, a világ legjobb kenyérlángosa, hölgyeknek külön
hurka, kolbász!" Föltűnik egy
pólóba öltözött férfi, a hátán a
felirat így szól: „Apám magyar,
anyám magyar, gebedjen meg,
akit zavar.

Az üvegpohár csengése

tapssal n e m c s a k tetszést, h a n e m

A tömeg messziről rémisztőnek tűnt, itt a közepében mégis
szellős. Elférünk! - fedezzük fel
boldogan, és az okot is: a vásár az
idén csak egysoros, így a babakocsik, kerékpárok és egymásba karoló szerelmespárok is kényelmesen haladhatnak, nem ütköznek
össze a-laptopján még itt is dolgozó férfival vagy a mezítlábas,
szalmakalapos fiatalemberrel.

Molnár Ferenc Caramel és Bartók Eszter a szegedi Móra parkban

DM-BORVERSENY
Első alkalommal hirdette meg idén
a Délmagyarország és a Délvilág a
szegedi borfesztivál tizenkét éves
történetében a közönségdíjat,
amelyre rengeteg szavazat érkezett.
Eredmények:
Fehérbor: 1. Olaszrizling (Günzer
pincészet, Villány), 2. Rajnai rizling (Tóth István, Szeged), 3.
Tokaji furmint (Pannon Tokaj kft.)
Vörösbor: 1. Elixír cuvée (Polgár pincészet, Villány), 2. Egri Medina (Kiss
pincészet, Szépasszonyok völgye), 3.
Kékfrankos (Takács Ferenc, Hódmezővásárhely)
Rosébor: 1. Villányi rosé (Vylyan pincészet, Villány), 2. Cabler (Günzer pincészet, Villány), 3. Kékfrankos rosé
(Takács Ferenc, Hódmezővásárhely)
Csemegebor: 1. Mézes bor (Zódor
László, Siklós), 2. Otonel (Tóth István, Szeged), 3. Fordítás ( Hollókői
pincészet)

Bennünket nem zavart.
Az estét ugyanott indítjuk,
ahol a délutánt, csak sokkal nehezebben találunk parkolóhelyet. A Dugonics téren nemzetiségi folklórest kezdődik, az érdeklődés hatalmas, az átlagéletkor magasabb, mint délelőtt. Egy
szőke kisfiút azért felfedezünk,
akit középkorú férfi oktat: „A
a teljesítmény iránti tiszteletünket is kifejezhetjük". A térre kövér pitbull érkezik, majd rövid
szemlélődés után úgy dönt: szöges nyakörve nem illik a szép bunyevác viselethez, ezért gazdájával együtt távozik. A színpadon
minden fiú két lánnyal táncol,
mellettünk megjegyzi egy fiatalember: „Én is bunyevác akarok
lenni!" Következik a szlovákiai

Polomkáról érkezett Brezinky
Hagyományőrző Csoport, amiről sok jót hallottunk, de a fotós
kolléga sürget: gyerünk tovább,
amíg jó a fény.
A Széchenyi tér elején kiírhatnák: belépés csak erős idegzetűeknek. A tömeg ugyanis hatalmas.
Sodródunk és közben rájövünk,
hogy alulöltöztünk. A trendi itt
már az erős smink, a magas sarok, a mély dekoltázs. Hirtelen sikítozást hallunk, de nincs gond,
csupán kamaszlányok örültek
meg egy aranyos kutyának.
Fiatalokból álló társaságra figyelünk fel, előttük építmény hat üres borosüvegből, legyintenek: ez még semmi, tavaly 23
üvegük volt. Ovációval fogadják
az érkező három tele palackot.
A közelükben 12 fős szegedi
társaság borozgat. Nagy József
mutatja: gravírozott borospohara van, minden borfesztiválon
ebből iszik. Az üvegpohárnak
csengése van, műanyaggal nem
lehet koccintani - magyarázza. A
társaság az édes borok rajongója,
örömmel látják, hogy idén ezek mézes bor, ürmös, fűszerezett levek - aránya nagyobb. Később újra összefutunk Nagy Józseffel,
aki megszánja a sajtómunkást,
és megkínál: „Igyon egy kortyot,
jobban foga toll!"

Megasztárok
A Móra parkba sétálunk Caramelt várni, és egyből meglátjuk,
amitől titokban tartottunk: a
szökőkutat keretező virágágyásban magas sarkok és sportcipók

lianati nagyomanyorzoK a wugonics reren

alakította ösvények. Szomorkodni a Tisza-partra megyünk, ahol
néhányan a gyorsan apadó folyón álmélkodnak, mások bokáig
bele is gyalogolnak.
Caramel érkezik, állítólag egy
óra sem kellett, hogy Budapestről
Szegedre érjen - hiába, az autópálya haszna. Sziasztok, na, mi a
helyzet? - kérdezi az énekes, aki
sokkal bőbeszédűbb és nyitottabb,
mint vártuk. Nem erőltetetten
művészkedő zenész, hanem természetes ember - indokolja egy
asszony a rajongását. Caramellel
van Bartók Eszter, őt is őrjöngés és
taps fogadja. A bő másfél órás
koncert alatt a tavalyi év megasztárja énekel saját számot és feldolgozást is. A környékbeli szórakozóhelyek hálásak lehetnek neki, a közönséget az utolsó előtti
számmal - Shine - úgy felpörgeti,
hogy azt valahol le kell vezetni.
Üvölt a tömeg, ha Caramel azt kéri, és tapsolnak, ha Eszter utasít.
Bizonyítsuk be, hogy van olyan jó
buli itt is, mint a Sportarénában
Budapesten - indítványozza Caramel, és a tömeg készen áll.
GONDA ZSUZSANNA

AJANOEKOK
Halász Judit vasárnapi szegedi
koncertje előtt házi készítésű rétessel lepte meg zenésztársait.
Meglepetést a művésznő Is kapott,
egyik fiatal rajongója a Dugonics
téren ajándékot adott neki - az
énekesnő csak otthon bontja ki a
csomagot - , mások fényképezték
és autogramot kértek tőle.
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Presser szerint a kishegyesi lány hangjával sportcsarnokok bontását is vállalhatja

Fürst János dirigál, Gyüdi Sándor a muzsikusai közé ül

A győztes: Rúzsa MagdolnaAz igazgató-karnagy
játszik mandolinon

Gyüdi Sándor, a Szegedi
Szimfonikus
Zenekar
igazgató-karnagya vállalta, hogy mandolinosk é n t fellép az együttes
idei évadzáró koncertjén.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rúzsa Magdolna a Megasztár című televíziós vetélkedő döntőjének győztese
Gigászi hang- és fénytechnika, hihetetlen látvány, több száz tagú stáb és
tizenkétezer néző - a Megasztár
2006-os fináléját a legek jellemezték.
A monstre tévéműsor legizgalmasabb
pillanata az eredményhirdetés volt,
amikor kiderült, az idei győztes a vajdasági Rúzsa Magdolna.
Néhány nappal ezelőtt a vajdasági Kishegyesen, Rúzsa Magdi szülőfalujában
jártunk, erről szombati számunkban adtunk közre egész oldalas összeállítást. A
faluban mindenki azt mondta, nem történhet másként, csak Magdi nyerheti
meg a Megasztár fináléját. Magdi családja a Budapest Sportarénában, a hegyesiek a falu fesztiváldombján, mi pedig a képernyő előtt izgultuk végig a ver-

senyt, amelyen a harmincöt éves sátoraljaújhelyi blues-énekes és a húszesztendős kishegyesi rocker küzdött meg az
első helyért és az azzal járó díjakért. Az
első óra tagadhatatlanul Varga Ferencé
volt, neki jutottak a fülbemászóbb slágerek. Rúzsa Magdolna viszont ismét a
maximumot hozta, és ezzel újabb dicséretet söpörhetett be az Aerosmith-dal
után: Presser Gábor szerint Magdi feladhat egy hirdetést, hogy a hangjával
sportcsarnokok bontását vállalja. A
monstre hosszúságúra szerkesztett műsorban feltűntek a korábbi megaénekesek, sőt Torres Dani Magdinak, Gáspár
Laci pedig Ferinek írt egy dalt erre az alkalomra. A zsűritagok nem fukarkodtak
a jó szóval, Bakáts Tibor Settenkedő sze/ i n t „bebizonyosodott az, hogy tehetsé-

Fotó: MTI/Nándorfi

Máté

ges és érzékeny nép vagyunk". Soma úgy
vélte, a műsor összehozta az országokat.
Presser Gábor így összegezte a versenyt:
„Minden tiszteletem a tiétek, hogy végighajszoltátok ezt a hat hónapot. Köszönöm".
A 2006-os Megasztár tehetségkutató
verseny győztese a húszéves Rúzsa
Magdolna. Az első hellyel megnyert
egy berendezett, vadonatúj fővárosi lakóparki lakást, egy autót, valamint lemezszerződést. 2006 legjobb férfihangja Varga Ferenc lett. A hosszú hónapok
feszültsége után Magdi vajdasági szülőfalujában, Kishegyesen pihen néhány
napot, majd a nyarat a Megasztár-turnéval tölti, és elkezdődik első lemezének felvétele is.
NYEMCSOK ÉVA

A szegedi szimfonikusok
a nagyszínházban ma este fél 8-kor kezdő Fricsay-bérleti hangversenyükkel zárják a koncertévadot. A zenekart az
együttes művészeti vezetője, a Franciaországban
élő Fürst fános vezényli,
akinek márciusban betegsége miatt le kellett mondania szegedi vendégszereplését. Ma azonban dobogóra áll, és a korábbi
évekhez hasonlóan ismét
Mahlert dirigál. A Dal a
Földről című, számmal
n e m jelzett szimfóniával
az utóbbi évadok Mahler-sorozatát egyelőre lezárja a zenekar. A különleges szimfóniában kicsiny szerepet kap, de
fontos színt hoz a mandolin, melyet ezúttal az
együttes igazgató-karnagya, Gyüdi Sándor szólaltat meg.
- Speciális színt, táncos és érzelmes karaktert
jelenít meg a darabban a
mandolin, amely n e m
szokványos
zenekari
hangszer, ezért kisegítőt
kellett volna alkalmaznunk. Tekintettel arra,
hogy én valaha gitároztam, szívesen vállalkoz-

tam rá, hogy eljátszom a
mandol i nszólamot
mondta Gyüdi Sándor,
aki nem először vállalkozik efféle különleges mutatványra, hiszen Rossini népszerű operáját, a
Sevillai borbélyt is úgy
szokta dirigálni, hogy a
szerenádokat
közben
maga gitározza. A zenekar operett CD-jének felvételekor pedig balalajkára is szükség volt, és
azt is ő szólaltatta meg.
Ezek a pengetős hangszerek nagyon hasonlóan
működnek, ha valaki az
egyiken jól játszik, hamar megtanulhat a másikon is, ráadásul vi-

szonylag kis szerepet
kapnak a darabokban,
így nem érdemes miattuk külsős muzsikust
szerződtetni.
A ma esti koncertnek
kiváló énekes szólistái is
lesznek: Wiedemann Bernadett énekli az altot,
akit az Álarcosbál Ulricájaként és az Aida Amneriseként ünnepelt a szegedi
közönség a D ó m téren.
Tenoristaként az amerikai születésű
Timothy
Bentch-et hallhatjuk, aki
évekig a szegedi operatársulat népszerű magánénekese volt, mostanában pedig Budapesten
arat sikereket.

Fürst János és Gyüdi Sándor

DM/DVarchív

Citibank lekötött betét

DANONe

kiugróan
magas
kamattal!

TEfiy
E g y ü t t a

7 % kamat

Gyeivel

100%

1

lekötött betét

Tisztán

Add a kezed,
és döntsük meg
az összefogás

Szeged, Nagy J e n ő u. 1.
(Nagy J . és a Feketesas u.
találkozásánál)
Tel.: (62) 554-770
H,Sz 8-1730; K,Cs,P 8-16

j|

EBKM: 7 , 0 0 % • www.citibank.hu

Guinness rekordját!
Gyere el a Tegyünk Együtt a Gyermekekért program keretei közt megrendezésre kerülő Érintés Napja rendezvényre, és fessük meg együtt tenyerünkkel

a világ legnagyobb kézzel festett képét! A képet a 10 éves Varga Krisztina
sármelléki kislány rajzolta, amelynek témája: „A legszebb álmom".

Add Te is a segítő kezed az Érintés Napján

cítibank

A 3 hónapos futamidejű, automatikusan megújuló,
legalább 200 0 0 0 forintot elérő Összegű betétlekötés
esetén, a küszöbös kamatozás szerint a teljes betétösszegre érvényes kamatláb 7 . 0 0 % (EBKM: 7,00%),
feltéve, hoqy az így lekötni szándékozott öss2eg a
Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata
csak az automatikusan megújuló lekötés első
3
(három) hónapos - periódusára érvényes. A betéti
szerződés részletes leírását a Citibank Zrt. Lakossági
Banki Szolgáltatásainak Altalános Üzleti Feltételei,
továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Díjfeltételek
tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges
ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat, amellyel
kapcsolatban a bank - a bel- és külföldi pénzpiaci
feltételektől függően
a kondíciók egyoldalú
módosítási jogát fenntartja. A Citibank Zrt.-a
Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja.

Szegeden, június 3-án 10-17 óráig,

1741

a Sportcsarnokban!

Ai esemény tamogatója
és szervezője a 15 éves
_ _ Roxercsoport.
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Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisalfatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
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Nevezzen meg három Munkácsy-képet!

Telefonszám:

A kiallit.-i:. megtekinthető a Móra Ferenc Múzeumban,
május
és július ».', között.
Minden előfizetőnk 2 db legyet nyerheti
Beküldési hatandó: 2006. május 29.
Cím Délmagyarország Kiadó 6720 Szeged, Stefánia 10
A borítékra írja rá Munkácsy kiállítás

•

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 22.

M E G Y E I

7

T Ü K Ö R *

Tíz-tizenöt százalékkal olcsóbb a fehér-tavi, mint tavaly

A 96. születésnapra
A Délmagyarország ma 96 éves. Kerekebben fogalmazva nemrég volt 95, s hamarosan 100 lesz. ló emlékezni a tavalyi születésnapra, amelyet együtt ünnepeltünk olvasóinkkal - az egyik napon a szép holnapról énekeltük Zoránnal az
újszegedi sportcsarnokban, a másik napon 1500 személyes tortát szegtünk meg
a Klauzál téren. Az időmérő mágnese azonban most mégsem annyira 2005-be
húz vissza bennünket, hanem inkább beránt 2010-be, a századik
jubileumi
esztendőbe. A Délmagyarország ugyanis már most, a 96. születésnapjára megkapta gazdáitól a száz esztendőhöz méltó fejedelmi ajándékot, egy impozáns,
modern sajtóházat a Szabadkai úton. Pünkösdkor költözünk. Ezzel az eseménnyel, pár év csúsztatással az öröknaptáron, akár a Délmagyarország új évszázadának kezdetét is jelölhetnénk. A kiadó történetének legnagyobb beruházása ugyanis azt jelenti, hogy a legigényesebb 21. századi munka- és technológia feltételek biztosításával a tulajdonosok újabb száz évre szavaztak bizalmat a
Délmagyarországnak.
Kilencvenhat évvel ezelőtt, a Délmagyarország első számában a kor egyik legnagyobb írója, Molnár Ferenc olyan fáklyának nevezte az újságot, amellyel beszalad valaki a lassan virradó magyar éjszakába. A 20. századi történelmi nappalok valóban nagyon rövidek, az éjszakák nagyon hosszúak és sötétek voltak.
A Délmagyarország ekkor is és mindenkor mint a Veszta-szüzek, őrizte a lángot
- a gondolkodásét, a szabadságét, az emberségét, a szépségét. A mérce ma sem
változott, a világ, s benne mi is, természetesen igén. A nappalok lettek hosszabbak, az éjszakák rövidebbek, s kevésbé sötétek. A mai
Délmagyarországnak
már nem kell világmegváltó terveket szövögetnie, nem kell sem
történelmet,
sem pohtikát csinálnia, ám olyan hír- információ- és szolgáltatásbőséggel látja
el olvasóit, mint még soha. Tágabb és szűkebb világunk egyre nagyobb sebességgel forgó kaleidoszkópjában,
a gyorsuló ütemben változó, egyre bonyolultabb, ugyanakkor színesebb alakzatok között a napi eligazodást,
hivatkozást,
beszédtémát, programok és játékok forrását jelenti a 96 éves Délmagyarország.
Amikor néhány nap múlva új „családi házunkba", a Szabadkai úti sajtóházba
költözünk, hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik megtartották és érdemessé tették a Délmagyarországot erre a különleges ajándékra - a kiadói és szerkesztőségi évszázad hőseire és napi robotosaira, s a minden időben kitartó, hűséges olvasókra. Teátrális fordulattal élve, a Délmagyarország centenáriumi ünnepi éveit ezennel - a 96. születésnapon - megnyitjuk.
ŐRFI FERENC

Hétféle hal szaporodik
Egyre több halat szállít a szegedi Fehér-tavon gazdálkodó Szegedfish Kft. és
egyre olcsóbban. Az idén 10-15 százalékkal olcsóbb a fehér-tavi hal, mint tavaly. Az éves halfogyasztás növekszik többek között az évről évre népszerűbb
szegedi halfesztivál hatására is.
Hétféle halat szaporítanak mesterségesen
a Fehér-tavon - mondja Sztanó János, a
Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója, a
Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa elnöke. Az éves haltermés
1200 tonna lesz. A pontyszaporítás a napokban kezdődött: 36 millió darab pontyivadékot keltetnek a Fehér-tavon kitenyésztett szegedi tükrös fajtából, mely országos nagydíjat kapott tavaly, illetve
négy és fél millió darabot a tatai aranysárga pikkelyesből. Ezt követi a harcsa, az
amur és a fehér busa szaporítása. Ezután a
compókeltetés jön, egymillió darabot
szállítanak szintén horgászvizek népesítésére. Még febmár végén csaknem kétmillió darab apró csukát is előállított a
gazdaság. A csuka- s a compóivadék jelentős része és a pontyivadék egy hányada
külföldre - Németországba, Belgiumba kerül. A belföldi halfogyasztás is növekszik az egyre népszerűbb halas népünnepélyek, halfesztiválok, halászléfőző versenyek hatására.
- A szegedi halfesztivál mérhetően növeli a halfogyasztás népszerűségét. Aki
egy-egy rendezvényen megkóstolja, otthon is megpróbálja elkészíteni. A nagy
hagyományokkal rendelkező halászlé
mellett egyre népszerűbb a rácponty, és
ugyanez vonatkozik a marinírozott halételekre is - mondja az ügyvezető igazgató.
A horgászok szintén egyre több hal
előállítását igénylik: a már említett csuka és# compó, illetve az aranysárga tatai
pikkelyes ponty horgászvizek népesítését segíti elő.
A nagy szupermarketek is hozzájárulnak a halfogyasztás növekedéséhez. A
Szegedfish a kínálati piac hatására, a versenyképesség megőrzése érdekében csökkentette az árakat. A legkomolyabb versenytárs a völgyzárógátas cseh tógazdaságokban olcsón előállított ponty. De ízben a cseh hal sokkal a fehér-tavi mögött
van. A Fehér-tó ugyanis megőrzött annyit
az eredeti szikestó-jellegből, amennyi a
hal ízét észrevehetően javítja. Ahol
ugyanis szik van, ott nincs szervesanyag-bomlás - nem alakul ki „iszapíz".

A szegedi Fehér-tón egyre több halat tenyésztenek

ECS.

ELLENŐRZÖTT MINŐSÉGŐ BELVÍZ
A Fehér-tónak komoly belvízgyűjtő szerepe is van: szükség esetén több, mint 10 millió köbmétert
tud befogadni. Idén a mai napig töltik belvízzel az ősszel leeresztett tavakat. Ezért - a Tisza-vízzel ellentétben - nem kell fizetni, csak a szivattyúzás kerül pénzbe. De a cseh konkurencia még
így is előnyben van, hiszen az ottani, völgyzárógátas halastavakba minden szivattyúzás nélkül,
magától folyik a víz. Ráadásul a belvíz minőségét folyamatosan ellenőrizni is kell.

Kórházban és bölcsődében dolgoztak a diákok

A helyreállítás még hátravan

Iskolai gyakorlat - Dániában
Évek Óta Dániában tölthetnek néhány hetes
szakmai gyakorlatot a Kossuth Zsuzsanna
G i m n á z i u m és Egészségügyi S z a k k é p z ő Is-

kola diákjai. Idén a tanárok is elutazhattak.
I m m á r negyedik éve pályázik sikeresen a
Kossuth Zsuzsanna G i m n á z i u m és Egészségügyi Szakképző Iskola a Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci programjára.
Ennek köszönhetően évente két alkalommal b á r o m - h á r o m diák utazhat Dániába,
hogy ottani intézményekben dolgozva ismerhessék meg egy másik ország egészségügyi rendszerét. Idén ráadásul a tanárok
részére kiírt pályázaton is nyert az iskola.
Ok két hétre utazhattak a skandináv országba .
Laukó Emőke, az iskola igazgatója szerint
ez a program azért különleges, mert az
egészségügyi szakképzés annyira eltérő az
európai országokban, hogy nagyon nehéz
egy ilyen szakmai gyakorlathoz partneriskolát találni. - Mindez ugyanakkor előnyt
is jelent, hiszen a programban részt vevők a
hazaihoz képest teljesen más szemléletű
gyakorlati képzésben tudnak részt venni tette hozzá.
A tanároknak a program lehetőséget nyújtott arra, hogy kiutazásuk előtt intenzív angol nyelvtanfolyamon vegyenek részt, hiszen
a pályázat feltétele volt, hogy dániai munkájuk ideje alatt meg tudják értetni magukat.
Ennek költségét a pályázat szintén tartalmazta.
- A Dániában eltöltött idő megerősített
bennünket abban, hogy egyáltalán nem
rossz, amit Magyarországon csinálunk. Felkészültségünkkel maximálisan meg voltak
elégedve a külföldi kollegák - fogalmazott
Boller Györgyi szaktanár.

A diákoknak m i n d e n évben iskolájukban kell pályázniuk az útra. Az önéletrajz
és a t a n u l m á n y i átlag csupán „beugró",
angol nyelvű meghallgatáson dől el, kiket
választ ki a kuratórium. A h á r o m tanuló
tanári kíséret nélkül utazik Dániába, így
nagyon fontos, hogy megfelelően helyt
t u d j a n a k állni gyakorlati
munkahelyükön.
- Egy hétig kórházban, majd két hétig
bölcsődében dolgoztunk - mesélte Pásztor
Adrienn és Bíró Renáta, akik csecsemő-és
gyermekápoló szakon tanulnak. Mint
mondták, az ú t egyrészt lehetőséget adott

Fotó: Gyenes Kálmán

a szakmai önállósodásra, hiszen n e m
m e n t velük kísérő tanár, talán ennél is nagyobb előny azonban az, hogy egy esetleges külföldi munkalehetőség ezáltal jóval
elérhetőbb közelségbe kerül. Az elmúlt
években volt már rá példa, hogy egy diák
az iskola befejezése u t á n visszament dolgozni abba az intézménybe, ahol ennek a
pályázatnak köszönhetően korábban eltöltött néhány hetet.
Az iskola pályázatát a napokban ismét pozitívan bírálták el, így már biztos, hogy
2007-ben is utazhatnak diákok Dániába.

Pásztor Adrienn és Bíró Renáta csecsemőápoló szakon tanul

T.K.

Fotó: Segesvári Csaba

Szivattyúztak, zsilipet
erősítettek a Marosnál
A Maros áradása idején a töltés két szakaszán is rendkívüli helyzettel találkoztak a szakemberek: Maroslele és Makó között zsilipszakadás fenyegetett, a sámson-apátfalvi főcsatornánál pedig szivatytyúkkal kellett a folyóba emelni a levonuló belvizet. Mindkét problémát sikerült megoldani - a helyreállítás azonban még hátravan.
MUNKATÁRSAINKTÓL
A vízszint csökkenésével fokozatosan rendeződött a helyzet a
Maros-töltés két kritikus pontján, a sámson-apátfalvi főcsatorna torkolatánál, illetve a Makó
és Maroslele közötti öntözőzsilipnél - tudtuk meg Kemény
Lászlónétól, az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság szakaszmérnök-helyettesétől. Mint akkoriban megírtuk, a környező földekről a Marosba belvizet szállító sámson-apátfalvi főcsatorna torkolatánál le kellett zárni a zsilipet,
mert a folyó szintje olyan magas
volt, hogy a víz visszafolyt volna
a termőföldekre. Ugyanakkor
gondoskodni kellett a belvíz elvezetéséről is, ezért tíz, másodpercenként ötszáz liter teljesítményű szivattyút telepítettek ide az
Atikövizig szakemberei - ezek
emelték a folyóba a főcsatornából érkező vizet. Időközben a folyó leapadt annyira, hogy az árvízi kaput megnyithatták, újra szabad utat engedve a csatornának.
Talán még komolyabb volt a
gond a gát egy másik pontján a
tetőzés napjaiban: Makó és Maroslele között ugyanis a nagy tö-

megű víz nyomása miatt megrongálódott az ottani csatorna
zsilipje - félő volt, hogy átszakad. A zsilipet betontömbökkel,
oszlopokkal kellett megerősíteni. Azokban a napokban néhány
újság arról írt, ha átszakadt volna a csatorna zsilipje, Makót elönthette volna az áradat. Kemény Lászlóné ezt erős túlzásnak minősíti: szakadás esetén is
csak a közeli termőföldek kerültek volna víz alá - igaz, ez is komoly károkat okozott volna.
Hogy a két rendkívüli helyzet
kezelése mennyibe került, azt
nem tudtuk meg: külön költségvetés ugyanis nem készült erről a
két feladatról. Jellemző adat viszont, hogy a szivattyúk napi
üzemanyagköltsége
nagyjából
egymillió forint volt, a zsilipnél
pedig húsz ember dolgozott egy
éjszakán át. Kemény Lászlóné
mindenesetre annyit elmondott,
a védekezés összköltségéhez képest elenyészőek voltak az itteni
kiadások. Jóval drágább lesz viszont a helyreállítás: a sámson-apátfalvi csatornán a tönkrement mederburkolatot kell
rendbe hozni, a másik helyszínen pedig a nagy zsilipet kell ki
cserélni.
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Ötven szép állatot kínáltak Vásárhelyen

Mártélynem bír a 40 ezres vendégsereggel

Lóvásár Stampedlivel
- ezúttal kupecek nélkül

A paripák nyereg alatt is b e m u t a t t á k tudásukat
Ötven lovat kínáltak a hét végén Vásárhelyen megrendezett országos lóvásáron. A
szervező Hód-Mezőgazda Rt. egyesével mutatta be az állatokat. A legolcsóbb 600 ezer
forintba került, de volt olyan, amelyért
gazdája kétmillió forintot szeretett volna
Itapni.
Lear Király, Kacér, Balett, Tina, Aranyalma,
Revütáncos, Aranyági Ervin, Levente, Zsenge, Zsargon, Stampedli és Liza szerepelt a hét
végén Hódmezővásárhelyen rendezett országos lóvásáron. Ötven négylábút vonultattak
fel a kifutón. A vásárhelyi Hód-Mezőgazda
Rt. kiállítási területén az állatokat egyesével
mutatták be - vérvonal szerint is - az érdeklődőknek. A vásár inkább egy szépségversenyre hasonlított.
- Olyan ez, mint az autóvásár, vagy talán
mint egy szépségverseny. Először mindenki
az extrákra kíváncsi - jegyezte meg kaján
mosollyal egy érdeklődő, aki nagy élvezettel

»

pillantgatott a kecses járású, kötőféken felvezetett, egymást követő állatokra. Azok hol
jól, hol meg kevésbé jól tűrték ezt, volt olyan
is közülük, mely olyan kirobbanó energiával
ugrándozott, hogy majd maga után rántotta
a kötőszár másik végén lévő embert.
- Csak nézelődöm - mondta a Mohácsról
érkezett Kalenics fános, aki hozzátette: diákkorában versenyszerűen lovagolt, s az állatokat azóta is szereti. - Száznyolcvan kilométert autóztunk, hogy itt legyünk, ez azért jelent valamit. Szeretem a szép járású, szép
tartású lovakat. Előfordulhat, hogy vennénk
is lovat - mondta, míg felesége bólogatott.
A lovak felvezetése közben az éppen nem
szereplő állatokat a bokszokban lehetett
megnézni. Ott is sok minden kiderült róluk.
A lóvásárról hiányoztak a klasszikus kupecek, akiket az ember vastag aranylánccal,
bankóktól duzzadó pénztárcával képzel el,
olyannak, aki alku közben sorra vizsgálja a
kiszemelt hátas minden tagját, a patától a fo-
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Fotó: Tésik Attila

gáig. Látszatra mindenki magának vásárolt, s
bizony volt olyan ló, melyet 600 ezer forintra, de olyan is, melyet kétmillióra tartott a
tulajdonosa. Az is gyorsan kiderült, hogy
ezekből az árakból azért lehetett alkudni, hiszen a tulajok mégiscsak eladni szerettek
volna.
- N e m veszek, nem is adok el, csak nézőként jöttem negyedmagammal - mondta a
Mezőberényből
Vásárhelyre
autózott
Vrbovszki Pál, korábban egyszerű „háztáji"
lovat tartott, melyet fogatban használt.
Czuczi Istvántól, a vásár egyik szervezőjétől megtüdtuk: a tavalyinál nagyobb létszámban Vásárhelyre hozott lovak közül volt, melyet nyereg alatt és ugrás közben is meg lehetett nézni. A változatos fajtájú négylábúak
közül képviseltette magát a magyar fehér, a
lipicai, a furioso, a nóniusz, az arab és a magyar sport ló több példánya is, melyeket az ország egész területéről hoztak gazdáik.
B. K. A.

Elmarad a kavalkád
Támogatás hiányában, valamint a magas tiszai árvíz következményei miatt idén elmarad a mártélyi kavalkád. Balogh Jánosné
polgármester elmondta: már a tavalyi, tizedik jubileumi rendezvényen szó volt arról, hogy egy ideig szüneteltetni kellene a
kavalkádot. Az is kiderült: egy ezerháromszáz lelkes falunak
gondot okoz ellátni negyvenezer vendéget.
Az idén minden érdeklődő törölheti nyári programfüzetéből a
mártélyi kavalkádot, ugyanis elmarad. Az okokról Balogh Jánosné polgármester nyilatkozott lapunknak.
- A tavalyi, tizedik jubileumi
rendezvényen felmerült, hogy talán ez lesz az utolsó. A testület és
a szervezői csapat azért határozott így, mert a kavalkád rengeteg munkával járt, valamint számos, rajtunk kívülálló dolog hátráltatta. Itt gondolok például az
időjárási viszontagságokra, az
évente ismétlődő szúnyoginvázióra - mondta a polgármester.
Balogh Jánosné kiemelte, hogy
a falu eddig nem csoportosított el
külön pénzforrást a kavalkádra,
pályázatok útján finanszírozták
a programsorozatot. Idén azonban Mártély kikerült az elmaradt
kistérség kategóriájából, így e címen már nem kaphatják meg a
mintegy hárommillió forintos állami támogatást.
- Azzal is szembesülnünk kellett, hogy a kavalkád egyre népszerűbb lett, s most már 30-40 ezer fős
vendégsereggel kell számolnunk.
Egy 1300 lélekszámú falu pedig ekkora tömeg ellátására, befogadására nem alkalmas - folytatta.
A látogatóknak ráadásul egyre
nagyobb lett az elvárása a kavalkáddal kapcsolatban. Mivel aszfaltos parkolót nem tudnak építeni, egy-egy kiadós eső után sorra
akadtak el a sárban a gépkocsik.
A Tisza magas vízállása miatt
a rendezvény helyszíne, az üdü-

lőterület még mindig víz alatt
van. Az árvíz a belterületen folyó
csatornázást
is
hátráltatta.
Két-három hetes csúszásban
vannak az építők, s a beruházást
nem tudják befejezni a kavalkád
kezdetéig, vagyis augusztus első
hétvégéjéig.
- A fent felsoroltak miatt úgy
határoztunk, hogy idén biztosan
elmarad a rendezvény. Arról viszont még n e m döntöttünk,
hogy a későbbiekben lesz-e még
mártélyi kavalkád - tette hozzá
végül a polgármester. A kavalkád
helyett több kisebb rendezvénynyel, programmal várják a vendégeket Mártélyon.
KORMOS TAMÁS
A FALU NYÁRI
RENDEZVÉNYNAPTARA
i j

Május 27.: megyei tűz'oltóverseny és
bál.
Június 2.: Szenti András Számadás
című könyvének bemutatója.
Június 4.: Hajós Dezső emléktáblájának avatója, gyermeknap a kempingben.
Július 9-15.: XIX. magyar őstörténeti találkozó és XIII. magyar történelmi
iskola.
Július 22.: aratóünnep. Augusztus
26.: díszkút- és játszótéravatás Újfaluban. Szeptember 8.: Szent Adorján
napja, mártélyi keszegölő (halfó'ző
verseny) a kempingben, illetve hagyományok napja népi kirakodóvásár.
Szeptember 16.: szúnyogűző nap,
családi vetélkedő.

Idén biztosan nem lesz óriásbábos felvonulás

Fotó: Tésik Attila

GE HEALTHCARE

orvosi szoftverek
fejlesztésével foglalkozó,
amerikai tulajdonú multinacionális cég.

Hamarosan nyíló szegedi irodánkba
ASSZISZTENST KERESÜNK
heti 2 0 órás munkavégzéssel.
Szívesen fogadunk szakmai gyakorlatra jelentkezőket is
folyamatosan.
A felelősségi kör az iroda általános üzemeltetésétől szakmai rendezvények megszervezéséig terjed. A pozíció betöltéséhez
szakirányú tanulmányok, MS Office alkalmazások magas szintű
felhasználói ismerete, jó angolnyelv-tudás és min. 2 éves gyakorlat szükséges.
További információk a cégről és a meghirdetett pozíciókról a
http://gehealthcare.karrierinfo.hu oldalon találhatók. Jelentkezni
lehet angol és magyar nyelvű önéletrajzzal és motivációs levéllel a következő e-mail címen: luliaAnna.Ve9h@ge.com
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Adóbevallás ma éjfélig
Ma éjfélig adhatók postára a
személyi jövedelemadó bevallások. Az idén az előzetes adatok
szerint a korábbinál kevesebben halasztják az utolsó napra
az adóívek benyújtását - közölte az MTI-vel az APEH szóvivője.

MTI

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan, a mai adóbevallási határnapon is meghoszszabbított nyitvatartási idővel
és megerősített szolgálattal
várja az ügyfeleket a postákon
- közölte a társaság az MTI-vel.
Ma éjfélig díjmentesen lehet
postára adni a bevallásokat. A
megyeszékhelyeken
egy-egy
postán, általában a főpostákon
- így a szegedi 1. számú, Széchenyi téri postán - egységesen 20 óráig adhatják fel a
nyomtatványokat az ügyfelek.
Tomecskó Tamás, a Magyar
Posta szóvivője elmondta: a
postahelyeken az adóbevallási
határidő napján megerősített
szolgálattal várják az ügyfeleket. Ha a forgalom indokolja,
akkor új ablakokat nyitnak, és
ha szükséges és technológiailag megoldható, akkor az ügyfélterekben külön munkahelyeket alakítanak ki a minél
gyorsabb ügyintézés érdekében. Az adóbevallások feldolgozását folyamatosan végzi a
Magyar Posta. A társaság logisztikai központjában és a vidéki feldolgozóközpontokban
szintén megerősített szolgálattal várják a nagy mennyiségben beérkező küldeményeket.
Az 1+1 százalékos nyilatkozatokat is ma éjfélig, az szja

bevallással együtt adhatják be
az önadózók. Tavaly az adózók
mintegy egyharmada rendelkezett az szja 1+1 százalékáról
a 2004. évi adó terhére: 1 millió 408 ezer magánszemélytől
több mint 2 millió 232 ezer
1 százalékos nyilatkozat érkezett. A rendelkező nyilatkozatok száma 1 százalékkal
csökkent az előző évhez képest, a felajánlott összeg azonban 2 százalékkal, több mint
12,1 milliárd forintra nőtt.
Az érvényes nyilatkozatok
alapján számított 1+1 százalék
meghaladta a 11,8 milliárd forintot, ebből a civil szervezetek számára érvényesen felajánlott összeg 7 milliárd 30
millió forint volt 24 ezer 826
szervezet számára. Az APEH
2005 végéig közel 6,8 milliárd
forintot utalt ki a törvényi feltételeket igazoló 19 ezer 421
civil kezdeményezettnek.
Az érvénytelen nyüatkozatok közül mintegy 18 ezer
egyébként azért volt érvénytelen, mert a rendelkező magánszemély saját azonosító adatait vagy a szervezet adatait nem
vagy tévesen tüntette fel, vagy
a bevallását a munkáltatóval
elkészíttető magánszemély a
borítékot nem írta alá.
Az APEH honlapján megtalálható azon civil szervezetek listája, amelyek fogadhatják a felajánlásokat. A másik 1 százalékot egyházaknak és öt kiemelt
költségvetési előirányzat (a társadalmi bűnmegelőzés, a parlagfu-mentesítés, az egészségjavítást célzó sporttevékenység,
a Szülőföld Alap támogatására,
valamint az erdőterület közjóléti célú védelmére és bővítésére) lehet felajánlani.

Ismét Demján a VOSZ élén
MTI

Ismét Demján Sándort választotta ügyvezető elnöknek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) tisztújító küldöttgyűlése múlt pénteken Budapesten. A soros elnöki
posztot Róz József, a Gazdasági Főiskola tanszékvezetője, az ellenőrző bizottság elnöki posztját ismét Bartha Ferenc tölti be. A
küldöttgyűlés határozott arról is, hogy az eddigi három helyett
öt évre választja meg a tisztségviselőket. A VOSZ érdekkörébe
40 ezer vállalkozás tartozik, a versenyszféra munkavállalóinak
fele ezeknél a cégeknél dolgozik. Az általuk képviselt cégek hozzájárulása a nemzeti össztermékhez több mint 66 százalék.

Véleményközelben

A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

Írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a
06-20/554-2444es
telefonszámra!
A hét kérdése:

Önnek tetszik
a Pannon lógója?

SZABOLCS,

Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést
is javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét?

pannon

2006.
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Stratégiák - bortermelésre

Höbor József boraival.. Óriási a bel- és külföldi

konkurencia

FOTÓ: FRANK YVETTE

Kezdjük a megyével, a csongrádi borvidékkel: a Bokrosi Borászati Kft. példamutató arra nézvést, hogyan lehet egy
ágazatot fölfejleszteni - s miként állja
útját a folyamatnak az agrár-környezetvédelmi támogatások elmaradása.

évente termelt tízezer liter vörösbor
csaknem kilencven százaléka ide kerül.
-Többet is elő lehetne állítani, de az a minőség rovására menne. A termékszabályozás értelmében egy hektárról száz mázsánál többet nem szabad termelni - mondja
az ügyvezető igazgató. Ám még ilyen minőség mellett sem haladja meg a hektáronkénti árbevétel a 400-500 ezer forintot, a
művelési költség pedig 350-400 ezer forint.
Tehát nagyon kevés marad a termelőnek. A
megoldást - hiszen a kft. integrálta termelők környezetvédő módon gazdálkodnak, a
cég irányításával - az agrár-környezetvédelmi támogatás jelentené. - Azaz csak jelentené, ha a gazdák megkapnák a nekik járó pénzt. Ami tavaly járt volna, máig nem
kapták kézhez, a tavalyelőtti támogatás pedig tavaly karácsonyra érkezett meg - ismerteti a helyzetet az ügyvezető igazgató.
Ezt a fajta gazdálkodást nemcsak a környezetvédelmi szempontok indokolják, hanem az is, hogy ma már csak így lehet versenyben maradni.

Agrár- környezetvédően
Csongrád-Bokroson

Szentgyörgy-hegy:
évszázados hagyományok

Bodor István ügyvezető hosszan meséli
a folyamatot, miként lehetett az egykori
szovjet piac tömegborigényének kielégítéséről a minőségi borra átállni, az alföldi
borok - és köztük a csongrádi borvidék hírnevének visszaállításáért. A hírnév
már vissza is állt, de az ehhez társuló
pénz még kevésbé. A kft. háromszáz hektáron állít elő szőlőt kétszáz termelő részvételével, integrált termesztés keretében.
A társaság mindenben segít a termelőknek, a metszéstől a növényvédelmi szereken át a szüretidőpont-meghatározásig, s
így tovább. Föl is vásárolja a termést, el is
készíti a bort, és értékesíti is - elsősorban
Szlovákiában és Csehországban. Az

Mások vajon hogyan próbálnak az éles
konkurenciaharcban a piacon maradni? A
szentgyörgyhegyi Boksái Pincészet az
egyediséget hangsúlyozza. A pince a
Szentgyörgy-hegy tövében, Hegymagason
található, a badacsonyi borvidéken belül az említett nevek mágikus csengésűek a
Balaton-imádók számára -, összesen alig
több, mint nyolchektáros területtel.
- Nem is akarunk többet - mondja
Hóbor József ügyvezető, aki szerint az
egyedi, szinte „személyre szabott" boroknak van jövőjük. A pincészet 1995-ben
alakult, nem jelentéktelen előzményekkel - egyébként már középkori oklevelekben is szerepel a „Boksái" szó, mondja

Mennyire jövedelmező ma Magyarországon
a bortermelés? Ezt kérdeztük a szegedi
borfesztivál különböző borvidékeket képviselő szereplőitől. A válasz: nehezen, mert
óriási az országon belüli és kívüli konkurencia. Van cég, mely az agrár-környezetvédelmi támogatásokban bízik, másik a bor
szinte személyre szabott egyediségében, a
harmadik abban, hogy a borászattal párhuzamosan művelt, nyereséges tevékenységből finanszírozni tudja a borászatot, amíg
az is el nem kezdi hozni a pénzt És mindegyik nagyon bízik saját borában.

(ÉjjjlJ
Várjuk olvasóink SMS-szavazatait!

FÁBIÁN GYÖRGY •

Kedd
Szerda

az ügyvezető - , és azóta csak egyetlenegyszer volt nyereséges.
Boksaiék járják az ország nagy borrendezvényeit, miközben angol és amerikai
kivitelről folytatnak tárgyalásokat. Közben az osztrákok, németek, akik nyaralóként jutnak el ide, nagyon keresik ezt a
bort. S nemcsak nyáron fogy: ősztől tavaszig időről időre megszólal a telefon: bort
rendelnek. A pincészet pedig föladja nekik, kartonban, postán; van is szerződése
az intézménnyel. De az is előfordul, hogy
lejönnek a borért csoportok Sopronig.

Holdvölgyek Tokajban
- autóalkatrészekből
Olyan bortermelő is van, nem is kevés,
aki az egyik családi vállalkozásának nyereségéből finanszírozza a bortermelés
veszteségeit. Bízva abban: az is jövedelmezővé válik.
- T í z évet kell adni a bornak, amíg elkezdi
hozni a pénzt - halljuk Lenkeyné Kis Mónikától. A Lenkey-pincészet a Tokaj-hegyaljai
Mádon található, központja budapesti. Apósom alapította 1999-ben, amikor nyugdíjba ment, mintegy hatvanmillió forint ráfordítással. Vett tíz hektár szőlőt, több dűlőben; pincét, kis házat... Azóta elsősorban a
férjem foglalkozik vele, másik, autóalkatrészekkel kapcsolatos családi vállalkozásunk
jövedelméből irányítva át a szükséges
pénzt. Hatputtonyos tokaji aszút éppúgy
előállítunk, mint például „Tokaji Furmint
Holdvölgyek"-et (a Holdvölgyek a dűlő elnevezése) - mondja Lenkeyné Mónika.
Nemsokára saját prést, saját palackozót vásárolnak, ezt is a nyereséges vállalkozás
összegeiből. Közben uniós pályázatban
gondolkodnak mint új forrás megnyitásában. Még négy év van hátra a tíz esztendőből - és a borászat elkezdi hozni a a pénzt.

KAMARAI HÍREK

'^BF'
PEDAGÓGIA-TANFOLYAM
TFTM™
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja azokat a gyakorlati oktatókat,
akik jelentkeztek pedagógiai tanfolyamra, hogy az első foglalkozás 2006. május 25-én,
^
14 órakor lesz.
ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS GYAKORLATI OKTATÁS
A kamara DmG Kht.-ja számítógépes oktatókabinetjének felhasználásával az elektronikus °
bevallás gyakorlati bemutatásával továbbképzést szervez „Az elektronikus adóbevallás beküldése az ABEVprogram segítségével, az ezzel kapcsolatos szakmai és technikai problémák"címmel Szegeden, Szentesen és igény szerint a megye más városaiban is május 23., 24., 25-én.

F.CS.

Az év középvállalkozása díj
P R E S Z T Í Z S DÍJ

LIMIT Tanácsadó és
Vagyonértékelő Kft.
Az év vállalkozása díj

Szilánk Cégcsoport
Az év üzletembere díj
2 0 0 5 . DÉLMAGYARORSZÁG
PRESZTÍZS DÍJ DÍJAZOTTJAI

Mindkétrendezvényünkhelyszíne a CSMK1K Székháza (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12)

Lakatos Jenő
Üzleti innovációs díj

Solvo Biotechnológiai Rt.

További információ a kamara OgyUsnlgálatán (62/486-987), l e t e honlapunkon (www.csmkilchu/rendezvények).

Az év kisvállalkozása díj

Az év környezetvédelmi díja

jelentkezni lehel teleionon (62/486-987), faion (62/426-149) és e-mailen (pinteragnes^csmldkiu).

Móra-Color Ipari Vállalkozás

Kelléktár 2000 Kft.
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TUDÁSRA ALAPOZOTT FEJLŐDÉST VÁR SZEGED - A RÉGIÓKÖZPONTOK KAPJÁK A LEGTÖBB PÉNZT

Munkahelyet a biopolisz hozhat
A tudásalapú gazdaság hozhatja mozgásba a Dél-Alföld
lanyha gazdaságát. Szeged régióközpontként az országos
fejlesztési politikában kiemelt
szerepet kapott. A biopolisz
akkor kelhet életre, ha elég
kutatással és fejlesztéssel
foglalkozó cég tud önállósodni, sikeresen működni a megyeszékhelyen.

A szocialista párt választási
győzelme után egyértelművé
vált, hogy a jelenlegi elképzelések szerint pályázik hazánk az uniós támogatásokra.
A leszakadó dél-alföldi régió
versenyképességének fejlesz-

Új Magyarország
Magyarország 2007 és 2013
között összesen 24,6 milliárd
euró fejlesztési forrásra tehet
szert. A pénz felhasználására
készült terv az Új Magyarország
programja. Ez gyakorlatilag
megegyezik a szocialisták választási elképzeléseivel, amit a
párt megyei szervezetei állították össze. Elkészítettek egy
fejlesztési leltárt is, ez megyékre bontva tartalmazza az
uniós pénzből álmodott dolgokat. A Csongrád megyei lista
a lapunkban megjelent MSZP-s
politikai hirdetésekből ismerős
lehet. Ebben - sok más mellett
- szerepel a biopolisz program
mint regionális egyetemi tudásközpont.

tésére ez gyakorlatilag az
egyetlen esély. Az alacsony
növekedést produkáló, romló
foglalkoztatottsági
helyzetű
térség nem bízhat abban,
hogy feldolgozóüzemek települnek ide. Könnyebben betanítható tevékenységet, például alkatrész-összeszerelést
a befektetők igyekeznek olyan
helyre telepíteni, ahol olcsóbbak a bérek. Maradt egyetlen
kiútként a tudásalapú gazdaság fejlesztése.
A biopolisz leegyszerűsítve
azt jelenti, hogy az egyetem és
a szegedi kutatóintézetek mellett azok tudományos eredményeit hasznosító kutató- és
fejlesztőcégek jönnek létre. Ha
ezekből elég sok elég sikeresen
működik, akkor képesek a
nemzetközi versenyben helytállni.
Munkahelyek jöhetnek létre
az ezekben a tudásalapú cégekben, de számos kiegészítő
szolgáltatásra is szükség van.
A laboratóriumok és eszközök
üzemeltetésén túl például a
kutatásokhoz
kapcsolódó
szoftvereket is ki kell fejleszteni, a cégeknek marketingszakemberekre, jogászokra is
szükségük van. A jól menő
cégek révén kívülről többletjövedelem áramlik be a régióba, amelynek jó részét itt
költik el. A régió ilyenfajta növekedési elképzelését a Lengyel Imre professzor vezette
csoport vázolta fel az egyetemen. Mindehhez segítséget
nyújtanak az uniós pénzek. A
kormány úgy döntött, a fejlesztési forrásokat nem teríti
szét az országban, hanem pólusokat jelöl ki. A régióból így

Nem várnak nagy
fellendülést a focivébétől
A befolyásos német gazdaságkutató intézet, a DIW szerint
miközben nagyok az elvárások
a közelgő németországi labdarúgó-világbajnokságnak az
ország gazdaságára gyakorolt
fellendítő hatását illetően, valószínű, hogy igen szerény
lesz, amit az esemény a német nemzetgazdaságnak többletként ad.
MTI
A DIW úgy látja, hogy a vb a
belföldi keresletet megélénkítheti, így a máskülönben az exporttól vezérelt gazdasági növekedés bázisa kiszélesedik, de
ez csak akkor következik be, ha
a német fogyasztók hirtelen és
határozottan változtatnak fogyasztási és befektetési szokásaikon. Márpedig ennek nincs
sok esélye. Maga a labdarúgásra épült gazdaság Németországban viszonylag igen csekély, ha például az autóiparhoz
vagy más ipari ágazatokhoz viszonyítjuk- érvel a DIW.
A vezető német klubok éves
üzleti forgalma - mindent, azaz a televíziós közvetítési jogok árát is beleszámolva - évi
1,2 milliárd euró körül van. Ez
akkora érték körülbelül, mint
amit a barnaszénbányászat
képvisel Németországban.
A sportfelszereléseket gyártó
iparnak ugyan 20 milliárd eu-

ró körül vannak éves eladásai
világszerte, de ezen belül a
labdarúgáshoz kapcsolódó értékrész nem hasonlítható a
nálánál sokkal nagyobb úgynevezett szabadidős termékprofil nagyságához. Márpedig
ez utóbbiról nem fognak érdemben a vásárlók a labdarúgáshoz kapcsolható cikkek
vásárlására váltani. Ez utóbbi
természetesen fellendül, de
inkább csak a fogyasztás általános fellendülési trendjét
követve. Továbbá a világbajnokság 9 ezer új, tartós foglalkoztatást biztosító állást teremt, ami például az ételhordásban közreműködő alkalmi,
szezonális munkavállalók létszámát sem éri el.
A vb-hez köthető stadionberuházások sem jelennek
meg egyszerre, hanem már
évek óta folynak, zömmel különböző sportszervezetek ingatlanberuházásai, felújításai
formájában.
Nem várható a külföldi turisták számába sem jelentősebb
változás, az 1998-as franciaországi labdarúgó-vb alkalmából
érkező külföldiek száma gyakorlatilag nem változtatta meg
a szokásos teljes külföldi látogatói számot. Ha a kereskedelem mégis javulást tapasztal
majd a vb idején és utána, az
sokkal inkább tulajdonítható
majd az előrehozott vásárlásoknak, tekintettel az áfa 2007.
évi németországi emelésére.

SZEGED FEJLESZTESI PÓLUS
Uniós támogatással megvalósítható beruházások
ELSŐDLEGES CÉLOK

Nemzetközileg
versenyképes, magas
hozzáadott értékű
tevékenységek

Bővülő
foglalkoztatottság,
javuló jövedelmi
viszonyok

Biotechnológiai
tudásintenziv
fejlesztések

Az eurorégió szellemi
központjává válás

RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERV
Innováció

Gazdaságfejlesztés

• 2000 ágyas klinikai tömb
»Befektetésösztönzés
• Egészségipari tudományos park »Vállalkozásfejlesztés
»Link to e-business
• Humán biotech. inkubátorház
»Volt szovjet laktanya
> Élettudományi és
» Ny-i feltáró út
bioipari központ
»Logisztikai központ
> Élelmiszer-gyártás
»Repülőtér
> Környezettechnológia
»Medencés kikötő
> Geotermikus energia
»Citylogisztika
> Szoftveripar
> Műszaki kar
, »Dél-Újszeged feltárása
• Tisza pályaudvar
> Nanotechnológia
feltárása
• Regionális kockázati tőkealap
»Déli Tisza-híd
> Kamarai üzleti főiskola

Régióközponti szerep

Vonzó befektetési
környezet

• Autóbuszállomás
»Elektromos
tömegközlekedés
» Hajóállomás
> Repülőtér
» Kerékpáros
közlekedés
«e-egészségügy
»e-közigazgatás
»e-felsőoktatás

»Zsinagógák tömbje,
Várkert rekonstrukciója
»Konferenciaközpont
»Maty-ér hasznosítás
»Gyálai Holt-Tisza
rehabilitáció
» Szeged főutcája a Tisza
• Sportlétesítményfejlesztések
»Odessza rehabilitáció
»Dél-Újszeged
szolgáltatásfejlesztése
»Tarján rehabilitáció
DM-grafika

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Szeged juthat a legtöbb forráshoz.
A pólusprogram előkészítése jól áll, ezt a párhuzamosan
ugyanezen dolgozó városokban is elismerik. - A szegedi
szakemberektől kaptuk a sorvezetőt - fogalmazott Szűcs
Erika, Miskolc alpolgármestere. A közgazdász végzettségű
politikus a póluskoncepció
miniszteri biztosa. Szűcs Erika
szerint elsősorban azért sike-

res a szegedi biopolisz gondolat, mert a város adottságaira épít. Hangsúlyozta, eddig a városok fejlesztései között a gazdaságfejlesztés csak
egy kis szelet volt, gazdasági
arculatukat és öntudatukat
nem építették újjá. Most a
gondolkodás sorrendje: milyen gazdasági fejlődés volna
jó, ahhoz milyen városfejlesztésre van szükség. A fejlesztési
pólusok kisugárzását 5-6 vá-

ros „érezheti" igazán a régióból - véli a biztos. Ez egyben
azt is jelenti, hogy nem minden település képes arra, hogy
kihasználja a régióközpont
fejlődését.
Szeged számára a legfontosabb kérdés a következő évekre az, létrejön-e a biopolisz
életre keléséhez szükséges
„kritikus tömeg", azaz lesz-e
elég életképes fejlesztőcég.

TŐZSDE

Tőkekivonás
A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a
BUX az elmúlt héten 9,72
százalékot esett, 22 ezer
213 ponton zárt pénteken.
MTI
Jelentős tőkekivonási hullám indult meg a világtőzsdéin a múlt héten, ami egyaránt
érintette a fejlett és a fejlődő
piacokat, ez utóbbiakat azonban nagyobb mértékben. Az
eladásokat a vártnál magasabb áprilisi amerikai inflációs adat váltotta ki, ami alapján sokan arra számítanak,
hogy a Fed tovább folytatja a
2004 júniusában megkezdett
kamatemelési sorozatát.
A budapesti börzén a vezető
részvények mindegyike veszteséggel zárta a hetet, de gyengültek a kisebb forgalmú papírok is. A Mol helyzetét a globális piaci hangulat mellett az
is rontotta, hogy sajtóértesülések szerint a magyar olajvállalat alulmaradt az oroszországi olajkitermelőért, az Udmurtneftért vívott küzdelemben, holott korábban a Molt
tartották a legesélyesebbnek.
A Mol-részvények ára egy hét
alatt 15,8 százalékkal 21 ezer
555 forintra esett vissza.
Az OTP esetében sem a kiváló negyedéves eredmény, sem
az újabb szerbiai akvizícióról
szóló hír nem tudta ellensúlyozni a piac egészét érintő
pesszimizmust. A bankpapír
árfolyama 8,5 százalékkal
7323 forintra csökkent. A
Richter árfolyama 7,8 százalékkal esett vissza, a gyógyszergyár részvénye 42 ezer 700
forinton zárta a hetet Az Egisrészvények 28 ezer 600 forintot értek pénteken záráskor.

MOLNÁR B. IMRE

AZ AIRBUS A380-ASNAK KI KELLETT BŐVÍTENI A LONDONI REPTERET

Hamarosan forgalomba áll
a legnagyobb utasszállító
Először a szingapúri légitársaság állítja
majd forgalomba a világ legnagyobb
utasszállítóját az év második felében. A
gépek elsősorban Londont kötik össze a
délkelet-ázsiai metropolisszal. Az egyszerre akár nyolcszáz utast is szállítani
képes Airbus A380-as fogadására jó néhány átalakítást kellett elvégezni a
Heathrow repülőtéren.
MTI
Először szállt le múlt csütörtökön a londoni Heathrow repülőtéren, majdani első
számú célállomásán a világ legnagyobb
utasszállító
repülőgépe,
az
Airbus
A380-as. A katalógusáron több mint 300
millió dollárba kerülő gépek egyik próbapéldánya a Budapest Airportot is birtokló brit BAA repülőtér-üzemeltető legnagyobb repülőterének kiszolgáló létesítményeit tesztelte. A BAA külön utascsarnokot épített a Heathrow-n az
A380-as kiszolgálására; a beruházás a cég
néhány héttel ezelőtti londoni közleménye szerint 105 millió fontba (40 milliárd
forintba) került. Az A380-asoknak kialakított parkolóhelyek 92 méter hosszúak
és 82 méter szélesek. A csarnok egyszerre
2200 utas ki- és beléptetésére alkalmas.
A BAA, amely tavaly decemberben 1,3
milliárd fontért 75 százalék mínusz egy
részvény részesedést és 75 éves üzemeltetési jogot vásárolt a Ferihegyet működtető Budapest Airportban, a Heathrow kifutópályáit is újraaszfaltozta, va-

Parkolóhelyére gördül az Airbus A380-as gép a toulouse-i
lamint kiszélesítette, világításukat pedig
felújította, hogy alkalmasak legyenek a
monstrum fogadására; emellett új gurulóutakat is kiépített. Az A380-as fogadására elvégzett teljes beruházás értéke 450 millió font.
A jelenleg próbarepüléseit végző
A380-ast az év második felében először
a Singapore Airlines állítja kereskedelmi
forgalomba, jórészt londoni járatain.
Iparági elemzők szerint a típust más
nagy vásárlók - például az Emirates,
vagy az ausztrál Qantas - is elsősorban
londoni járataikon fogják közlekedtetni.
A BAA számításai szerint az A380-as tö-

reptéren

F0TÓ: MTI

meges üzembe állítása után a Heathrow
- jelenleg évi 67 millió fős - utasforgalma 10 százalékkal nőhet, a repülőtér által fogadott járatok számának növelése
nélkül. A British Airways, a Heathrow
első számú használója egyelőre azonban egyetlen példányt sem rendelt az
A380-asból.
A teljes hosszában kétszintes gép befogadóképessége belső elrendezéstől függően 550-800 fő. A jelenleg forgalomban
lévő legnagyobb utasszállító repülőgép, a
Boeing 747-400-as kapacitása elvileg 450
fő, de a légitársaságok zöme 350-380 fős
elrendezésben használja a típust.

•
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ
•

KQZELET
SZEGED
A Százszorszép Gyermekházban
IKálvin tér 6.) 9 órától 12 óráig:
Játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,5-12
éves korú gyerekeket.
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
16 órától: agykontrollHub. Vezeti:
Gyüre Mátyás;
17.30 órától: Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar próbája. Karnagy:
Blumenschein Gábor.

E-mail címünk: ajanlo(« delmagyar.hu

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19.30 óra: Filharmóniai koncert.
KISSZÍNHÁZ
19.30 óra: Hab - bohózat.
Bérletszünet.
KORZÓ
19 óra: Teljes napfogyatkozás dráma. Bérletszünet.

A máltai játszótéren 9.30 órától:
szoptatós anyacsoport.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
13.30 óra: Kérem a következőt-,
15,17.30, 20 óra: A da Vinci-kód.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 20.45 óra: Áléra-,
18.30 óra: Lemming.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Mária Magdolna-,
18.15 óra: Mecfslabda.
GRAND CAFÉ
17 óra: A sziget foglya.
Francia-kanadai film;
19 óra: Motel. Amerikai film;
21 óra: Sophie Scholl- Aki
szembeszáEt Hiüerrel. Német film.

A közéleti kávéház programja a
Csongrád Megyei Önkormányzat
épületében (Rákóczi tér 1.) 18
órakor: „Szegénység vagy gazdaság a
Tisza mentén". A Tisza lehet a
megye főutcája. Vendég dr Frank
József, a Megyei Önkormányzat
elnöké.
A dómban 18 óralcor. a szentmisén
közreműködik a piarista gimnázium
fiúkórusa.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10 órától 18 óráig
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 17 óráig várja látogatóit.

PLAZA CINEMA CITY
A da Vinci-kód-. 14.20, 17.10, 20 óra.
Sziklák szeme: 15.15, 17.30, 19.45
óra.
Összekutyuka: 14. 16, 18, 20 óra.
Mission: Impossible III.: 15, 17.30,
20 óra.
Underworld - Evolúció: 19.45 óra.
A halott város: 14.30, 17, 19.30 óra.
Horrorra akadva 4.: 14, 16, 18, 20
óra.
Vmint vérbosszú: 14.30 óra.
Vadkaland: 14.30, 16.30 óra.
A rózsaszín párduc: 20.15 óra.
1yám nyt
nyakán: 13.15, 18.30, 20.30
Anyám
óra.
fégkorszak 2.-Azolvadás: 14.15,
16.15, 18.15, óra.
Egygésa emlékiratai: 17 óra.

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 13 órától:
agrártanácsadó flönkó Tibor);
16 órától: Parlandó énekegyüttes
(Lakatos Béla);
16 órától: ingyenes jogi
szaktanácsadás (dr Ampovits Ágnes
és dr. Gonda János);
16 órától: Fiesta tánciskola (Pálinkó
Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30 órától: asszonytorna (Kovács
Krisztina),
17 órakor: Algyői Civil Vezetők
Klubja-CMl fórum.
KONCERT. BULI
A Millenniumi Kávéházban 20
órakor: Volt egyszer egy kis zsidó.
Kányádi Sándor: Erdélyi jiddis
népdalok c. műfordításkötetében
található eredeti dallamok
feldolgozása. Előadja: Gryllus Dániel
és Gryllus Vilmos.

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Túl a barátságon. Színes
amerikai film;
20 óra: Elemi ösztön 2. Színes
amerikai film.

A Bartók Béla Művelődési
Központban 19 órakor: Fellegi Ádám
zongoraművész hangversenye.

SZENTES
15.30 óra: Egygésű emlékiratai.
Színes amenkai filmdráma;
17.30 óra: Az időjós. Színes amerikai
filmdráma;
20 óra: Anyám nyakán. Színes
amerikai romantikus vígjáték.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Az Alsóvárosi Kultúrházban 18
órakor: nyílik Bíró Szilvia
festménykiállítása. A tárlatot Tandi
Lajos, Szegedfolyóiratfőszerkesztője
nyitja meg. A kiállítás június 2-áig
hétköznapokon 10-18 óráig
tekinthető meg.

FORRÁSKÚT
18 órakor: Gagyi mami 2. Színes
amerikai vígjáték

A Kézműves Pince és Galériában
(KálmányL. u. 21.) megnyílt Szűcs
Árpád festőművész kiállítása, mely
megtekinthető június 7-éig
hétköznap 10—18 óráig szombaton
10-14 óráig.
A Nemzetiségek Házában megnyílt
A magvarországi szlovákok
lakodalmi viselete (a XX. század
elejénl című kiállítás. A tárlat június
16-áig munkanapokon 9-17 óra
között tekinthető meg.
"
zpon
(Vörösmarty u. 3.) Juhász Gyula
Termében Szegedhez kötődő
képzőművészek alkotásaiból nyílt
kiállítás A Cantata képben és
szoborban címmel. A kiállít
ktas június
2-áig tekinthető meg
B Galériájában megnyílt Jakucs János
festő Antigravitáció csak a fejemben
létezik című kiállítása. A kiállítás
május 26-áig munkanapokon 10-18
óráig tekinthető meg.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt Konok Tamás „Sine loco et
anno" kiállítása. A kiállítás június
18-áig tekinthető meg.
A Magyarországi Volksbank Rt.
szegedi bankbókjában és
galériájában (Klauzál tér 1-3.)
kiállítás nyílt a Next Generation:
fiatal művészeknek kiírt pályázat
anyagaiból. A tárlat szeptember 1-jéig
tekinthető meg.
A megyeháza aulájában megnyűt a
Csongrád megyei népi iparművészeti
kiállítás. A tárlat június 1-jéig
tekinthető meg hétköznap 8-18,
szombaton 8-12 óráig vasárnap és
ünnepnap zárva.

AHOL

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

22.00
22.45
23.00
23.25

A rajz-múvészettörténeti tanszék
galériájában (Brüsszeb krt. 37.)
megnyílt Papp György festő- és
grafikusművész, főiskolai tanár
jubileumi kiállítása. A tárlat június
4-éig naponta 10-18 óra között
tekinthető meg.

TV 2

A Belvárosi Kamara Galériájában
megnyílt Haász Ágnes képzőművész
Térgrafikák síkban 2. című
kiállítása. Megtekinthető: június 3áig.
A Démász székházában (Klauzál
tér 9.) megnyílt Sonkodi Rita
festőművész kiállítása.
Megtekinthető: május 26-áig
hétköznapokon 10-18 óráig.
A Kass Galériában megnyílt
Felvidéki András Munkácsy-díjas
grafikusművész Eklektika című
kiállítása. A tárlat május 22-éig
hétfő kivételével naponta 10-17
óráig tekinthető meg.
Asztalfoglalás:
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a Tappancstól 1
egy hűséges társat!
Kidobott kutyák várják befogadóikat, hogy
életük jóra fordulását meghálálhassák.

Érdeklődni: 70/380-9922
(8-20 között).
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HVB Bank 10918001-0000001948600008
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6.00 Magellán. Tudományos utazás a Föld körül (12] 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Stahl
konyhája 9.05 Szóda. Telefonos játék 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 68.
11.45 Játékidő. Telefonos vetélkedő
12.45 Patch Adams Amerikai vígjáték |12| 15.00 Anita, a bűbájos
bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat, 26. [12] 15.30 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat, 34. Russ
felbukkan |12| 16.00 Pacific Blue
Amerikai akciófilm-sorozat, 29. |12]
17.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 83. (12) 17.30 Hetedik
mennyország Amerikai filmsorozat, 181. Rosszfiúk 18.30 Tények
Hírműsor [12]
19.00 Jóban-rosszban Magyar
filmsorozat, 311. (12)
19.30 Aktív A TV 2 magazinja [12]
20.10 Áll az alku Szórakoztató
vetélkedő
21.10 Gyilkos számok Amerikai
krimisorozat, 1. Az első
gyilkosság [12]
22.10 Szulák Andrea-show |12]
23.10 Tények este
23.40 Esküdt ellenségek: Az
utolsó szó jogán Gyilkos
szerelem [16]. Közben:
kenósorsolás
0.40 Dolce Vita A férfimagazin
[12(
1.10 Aki kapja, marha! Amerikai
vígjáték [16J
3.00 Aktív [12] (ism.)

D l INA
5.25 Kárpáti híradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30
Négyzetméter 9.00 Az elnök emberei Amerikai tévéfilmsorozat
9.40 Csak ha ugatok Munkakutyák 9.50 Derrick Német tévéfilmsorozat 10.55 Az ételek csodálatos
világa 11.30 Kívánságkosár 13.55
Halld, Izrael! 14.30 Navigátor
15.00 Varázslatos utazás a Golf-áramlattal 15.40 Masszázsvarázs
16.00 Heuréka! Megtaláltam!
16.30 Világunk 17.30 Kikötő
18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó 18.40 Mese
18.50 Mulattató múzeum
19.00 Versünnep
21.00 A hivatal Angol
tévéfilmsorozat
21.30 Versünnep
22.00 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.30 Duna Sportaréna
23.00 Közbeszéd
23.20, A szépség vására
0.35 Álomasszony Balett 0.55 Vers
1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport,
időjárás-jelentés 1.25, Mese 1.35
Üzemi baleset 2.55 Élő népzene
3.25 Hétmérföldes 4.00 Világunk
4.55 Közbeszéd 5.15 Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! 11.00 Századfordító magyarok. Remsey Jenő (1885-1980)
12.00 Déli harangszó 12.01 A szólás szabadsága 13.00-16.30 Közvetítés a parlament üléséről 16.30
Napnyugta
19.00 Kultúrház
19.25 Esti mese Magyar népmesék.
Magyar rajzfilmsorozat.
A rókaszemű menyecske
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Filmidő Rockerek
és beatnikek
"••'*'* RT'

í^wm
Alföldi Hírmondó 5.30-22.30-ig
93,1 MHz 66,29 MHz
6.00 Reggeli krónika. 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.30 Dél-alföldi krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
a Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenés
délutáni magazin 18.30-22.30ig Nemzetiségi műsorok
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[16]

Hétfő este
Kultúrház
TS - Sporthét I.
Híradó Benne:
időjárás-jelentés
23.35 Sporthírek
23.45 TS - Sporthét II.
0.10 A nagy vita Talkshow.
Budapesten olimpia? (ism.)
0.45-0.57 Kárpáti krónika

A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt az újszegedi
képzőművészek VI. tavaszi tárlata
Színek és fények a kertvárosból
címmel. A kiállítás május 22-éig
tekinthető meg.

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
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5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte. Benne: 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30
Hírek 6.31 Kék fény. Hírek 7.00
Híradó 7.10 Sporthírek 8.00 Híradó
9.00 Szeretni kell. Német tévéfilmsorozat. A sámán 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik. Ablak 10.55
Parlamenti napló 11.45 A sokszínű
vallás 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.20 Uniós hírek
12.24 Kulturális híradó 12.34 Sporthírek 12.38 Körzeti híradók 12.50
Kárpáti krónika 13.00 Romamagazin 13.30 Dom^vina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.00 Tempó Francia sorozat. Slow dance
14.05 Max, a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat. Bankrablás
15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban
Francia tévéfilmsorozat. Új élet
15.54 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 BBC-exkluzív: A madarak
élete Angol természetfilm-sorozat.
Párválasztás 17.00 12+ Ifjúsági
magazin 17.10 Mit főzzünk ma?
(ism.) 17.25 A nagy vita Talkshow
18.00 Híradó - Gazdasági híradó
18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti
mese Rexi. Lengyel rajzfilmsorozat.
Rexi énekel (ism.); Majomparádé.
Magyar bábfilmsorozat. A varázscilinder (ism.) 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek
Időjárás-jelentés
20.05 Agatha Christie:
Gyilkosság meghirdetve
Angol tévéfilm, 3/1.
21.05 Kék fény Bűnügyi magazin

22.05 Szexi szörnyeteg Amerikai
vígjáték 116]
23.50 Találkozások - este
Sztármagazin (12]
0.10 Éjjeli randevú
0.55 Vb-lexikon Argentína;
Szerbia és Montenegró
1.25 ittHON Belföldi utazási
magazin
1.50 Hób arátok Német
kalandfilmsorozat.
A boldogító nem
2.40 Hegylakó - A holló
Amerikai kalandfilmsprozat, 1. Újjászületés (12)
3.30 Újabb titkok nyomában Duracell a kutatásért
Amerikai ismeretterjesztő
filmsorozat [12]
3.55 ittHON Belföldi utazási
magazin (ism.)
4.10 Autómánia Autósmagazin
(ism.)
4.40 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12]
5.10 Topshop

6.00 Disney-rajzfilmsorozat. Kacsamesék 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow. Benne: hírek
8.35 Találkozások - reggel 8.50 Receptklub (ism.) 9.00 Topshop 10.15
Delelő - Fényes nap. Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45
06-81/603-000. Hívjon! látsszon!
Nyerjen! Közben: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.15 Nagypályások
Amerikai vígjáték [12] Elmában, a
texasi kisvárosban soha nem történik semmi. Na de most majd fog!
Ugyanis megérkezik Angliából az
új tanárnő, és rettentő hiányosságot
fedez fel az iskola kulturális életében: a helybeliek nem tudnak focizni! Anna azonnal nekilát, és megszervezi a csapatot. A hír hallatán
a helyi seriff jelentkezik edzőnek,
ám nincs könnyű dolga. Első ellenfelüknek rettenetes a híre: ahogy
ők fociznak, az már majdnem rögbi. De az új csapat nem hagyja magát! 15.05 Disney-rajzfilmsorozat
Kacsamesék 15.30 Csacska angyal
Argentin filmsorozat, 2. évfolyam,
38.
16.30
Balázs
A
szembesítőshow |12| 17.30 Mónika - A kibeszélőshow |12| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 3411-3412.
21.00 Győzike Realitykomédia

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 14.00 UV-csekk
(egyetemi műsor) 15.00 Vegyes
zene 16.00 MIvízió (Hard Nyúl)
18.00
Reggaeneráció
(reggaetörténelem Menelikkei és
Burggal) 20.00 Makacs foltok
(test-, lélek- és egyéb szépítések)
22.00 Vegyes zene

Telefon: 62635-635; SMS: 063030-30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00 Juventus
Plusz - Kis Kata 14.00 Rádió Plusz
Top 20 - Bende Gábor 15.00
Sztereó, a kívánságshow - Molnár
Balázs és Boki 19.00 ízirájder Juhász Kund 20.00 Rádió Plusz At
Night - Alex 22.00-24.00 Rádió
Plusz DJ's At Night

FM 95.4

Rádió88

06.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert

22.00 Világmozi: És ott hány óra
van?
Tajvani-francia film |16]
23.50 Záróra
0.35 Bánók 125 0.40 Válaszd a tudást! 2.45 Filmidő Rockerek és
beatnikek 3.40 Kék fény Bűnügyi
magazin [16] 4.35-5.24 Cinecitta
Olasz tévéfilmsorozat, 14.

TELIN TV
(S7 csatomán 147,25 MHz-en)
22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Trend - e-adóbevallás 19.30
Zöld stílus - Környezetvédelmi magazin 20.30 Fitworld Sportrék - a
Szeged Beton vízilabdacsapata 21.15
Mandala - Születés hete, Kaqun víz
21.45 Arcok Szegedről - Dr. Vécsei
László
VÁROSI TtilVIZIO
SZCGCO

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 15.00 Csillagszem
15.30 Mesmteremberek (Paks)
16.00
Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17.00 Színházi
magazin 17.30 Pörgés 17.45
Vásárlási Műsorablak 18.00 Vadak
közelében 12. rész
(ism.) Elefántok és barátaik 18.56 Klipek
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 20.00 Zamatos utazások 1. rész - Vietnám 20.30 Hírháló
- az ország hírei 21.00 Octopus 2.
Amerikai katasztrófafilm 23.00
Képújság

7.00 Főcím 7.01 Műsorajánló 7.02
Expo Tv 9.00 Képújság 17.00
Színházi magazin (Makói VTV)
17.30 Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Expo Tv 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Octopus (am. katasztrófafilm)
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16.00 Vallási műsor
17.00
Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes Sport 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.30 Tűzoltók.
Ausztrál filmsorozat 22.30 Híradó
22.45 Nap kérdése 23.00 Vallási
műsor (ism.) 0.00 Képújság

00.00 Képújság 13.00 Teleshop
14.00 Maksavízió 14.30 Kincses
sziget 15.00 Csillagszem 15.30
Mesteremberek (szerkezetlakatos)
16.00 Pénzhalász
Telefonos
nyereményjáték 17.00 Színházi
magazin 17.30 Képújság 19.00
Híradó 19.30 Képújság 20.00
Híradó (ism.) 20.30 Hírháló 21.00
Octopus 2. - Pánik New Yorkban.
Amerikai katasztrófafilm 23.00
Mindörökké Júlia! Argentin filmsorozat
16.00 Kívánságműsor - Tóth
Péter (tel.: 62/444-088, SMS:
3030-30-188) 19.00 Szonda Patkós Attila 20.00 Kilátó - Pilán
Éva, Péter Árpád 22.00 Bár 88 Tamás Ákos (Pufi) és vendégei
00.00-6.00 Csak zene

Ráiiél.97.6
(Adástelefon: 62533-777, SMSszám 0630-267-77-77!
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
fél
10-től
a
Napraforgóban hangképes összefoglalót
adunk
a
hódmezővásárhelyi közgyűlés május
18-i üléséről l2.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.00 19.00
Délutáni kívánságműsor 20.15től Hétpróba-kvízest értékes
nyereményekkel 23 órától reggel
6 óráig zenei válogatás. Közben
hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló

6.00 Reggeli Hangadó. Benne:
7.00 Makó és Térsége Hírei,
kalendárium, horoszkóp és a nap
témája. Mv.: Kunos Ferenc, Tóth
Tibor 10.00 Déli Mozaik. Benne:
Közlekedési Információk, friss
hírek, és minden, ami érdekes
12.45 Sporthírek Papp Gábor
Józseftől. Mv.: Bárdos László 14.00
Visszapillantó. Az elmúlt hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója. Mv.: Sípos Mihály 15.00
Kívánságműsor.
Sms:
06203204444, Tel.:,510-110.
Mv.: Kovács Kitti 18.00 Napzárta.
A nap híreinek összefoglalója. Mv.:
Papp Gábor József 18.15-től 6.00ig Makó és a térség legjobb zenéi,
megszakítás nélkül!
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CSOROG A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-1111-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
NAGYVARAD
Dr. Bikádi János szegedi olvasónk úgy véli, hogy a szegedi vasútállomáson a határon kívülre
induló vonatok célállomását magyarul is be kellene mondani.

DOSZKOCSTAMAS
tanuló:
- Nem, én már nem szoktam nézni, mert szerintem túlságosan
„megcsinált", mesterséges. Az
előző két szériát végig figyelemmel kísértem, de a tavalyi volt eddig a legjobb: ott szinte mindenkinek jó hangja volt, nekem nehéz
lett volna választani közülük. A
mostaniak közül Ferinek drukkoltam, de SMS-t nem küldtem.

H0R0SZK0P
O Í * KOS: Egy emlékezetes találkozás alA^Jkalmával érdekes embert ismerhet
meg Az illető akár élete párja is lehet. Ne keresse a magyarázatot, élvezze Inkább a napot!

SCHMIDT ORSOLYA
tanuló:
- A szüleim szokták nézni, én
csak nagy néha láttam belőle részleteket. Szerintem unalmassá vált
már harmadszor ugyanazt a műsort ugyanúgy megcsinálni. Kellett volna bele valami újítás, és a
mostani versenyzők se olyan jók,
mint a korábbiak. Nem is szavaztam, mert túl drága az SMS, és
csak kevés néző nyerhet vele.

ÜRMÓS ARPAD
szifonöntő:
- A munkámtól függ, hogy éppen
tudom-e nézni a Megasztárt, így
sokszor kimaradtam belőle. A
zsűri szerintem nagyon jól végzi a
dolgát, noha szigorúbb, mint korábban. Én Rúzsa Magdinak szurkoltam, mert neki igazi, egyéni
hangja van, és végig maximális
teljesítményt nyújtott. Szavazni
viszont csak az apósom szokott.

MÉRLEG: Ha alkalmi ruhára van
szüksége, kénytelen venni egyet.
Délután járja a boltokat, csalja el barátnőjét
is! Az ár-érték arányt a vételkor azonban ne
hagyja figyelmen kívül!
V

SKORPIÓ: Munkáját ma könnyű
W d 1 szerrel be tudja fejezni, problémamentesen el tudja végezni. Vegyen izgalmas
könyveket, este olvasson! Hallgasson zenét,
meditáljon, sétáljon!
J b , \ NYILAS: Váratlan nyeremény hulli hat az ölébe. Érthetően nem tud a
munkájára figyelni, gondolatban már a
pénzt költi. Este ennek is eljön az ideje.
\ BAK: Gondolkodjon szokásához hűZMs. i en, kedves Bak, mielőtt a tettek mezejére lép! Ne siessen el semmit! Döntéseit
akár el Is napolhatja, nem hajtja a tatár.
j t f j VÍZÖNTŐ: A nosztalgia, a régmúlt
t dominálhat ma gondolatai között.
Ennek egy távolsági telefonhívás lehet okozója. Korán fejezze be munkáját!
:

HALAK: Kisgyermekek toppanhat^ ^ 1 nak be otthonába. Készüljön fel esetleges fogadásukra, kedves Halak! Türelemre
lesz szüksége, estére fejfájás gyötörheti.

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek,
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek
írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk
vissza.

i
;

Támogatás és rászorultság

Tömegközlekedés

Örömteli eseményre ébredt a város apraja-nagyja május 7-én, vasárnap. EU-szenzációként villamosgyorsulási versenyt rendezett
a Szegedi Közlekedési Társaság a
Kossuth Lajos sugárút-Bocskai
utca kereszteződés startvonalával. Emellett jármű- és műhelybemutatót is szerveztek.
A startvonal körül nagy volt a
sürgés-forgás. Volt itt utcazene,
ünnepi „díszmunkaruhába" öltöztetett villamosvezetők, rendezők, de jelen volt a rendőrség és a
városőrség is. Jöttek fotóriporterek, újságírók és más fontos vendégek, és akadt néző bőven. Az
izgalom szépen fokozódott a
hangos zene és az ügyeletes műsorvezető révén, aki emberfeletti
éjszakai előkészítő munkáról és
a vasparipák és vezetőik szakmai
felkészítéséről regélt. Érdemes
azonban nemcsak a versenyről,
de magáról a tömegközlekedésről is szót ejteni. Tévhitem szerint a jó tömegközlekedés feltételi a következők:
1. jó állapotú úttest vagy pálya ;
2. üzembiztos és tiszta járműpark;

Dózsások sikeres
A közelmúltban Gyömrőn rendezték meg az országos olaszversenyt, melyen a Dózsa
György Általános Iskola tanulói
a következő eredményeket érték el:
Vers-próza
5-6. osztály: 1. Metál Szabolcs
5/a, 2. Tary Tünde 6/a, 3. Takács
Mária Flóra 5/a.
7-8. osztály: 1. Apagyi Adél
7/a, 1. Huszka Brigitta 8/a, 2.

tételekkel lehet megkapni a szocpolt, hogy n e m
lehet teljesíteni.
Férjem rokkantnyugdíjas, mozgássérült. Én születésem óta gerincbeteg vagyok (sajnos csak most
derült ki). Dolgozni nem tudunk, de n e m is vesznek fel sehova. Van bárom gyerekünk. A legidősebb
most fog érettségizni, szeretne tovább tanulni. A
középső másodikos gimnazista, a harmadik általános iskolába jár. Szükségük lenne számítógépre is,
de nem tudjuk nekik megvenni.
Havi jövedelmünk igen alacsony: a családi pótlék
és a rokkantnyugdíj együtt nem éri el a 100 ezer forintot. Ha nagyobb kiadásra van szükségünk, személyi kölcsönből oldjuk meg. Havonta elég magas
a törlesztés. Szeretnénk a házunkat felújítani, szeretnénk fürdőszobát, központi fűtést, de sajnos
nem megy. A politikusoknak, a képviselőknek
azon kellene elgondolkodni, hogyan lehetne sok
család életét megkönnyíteni a szocpol. támogatás
odaadásával.
A mai világ csak arról szól, hogy milyen támogatást adnak, de hogy ki tudja ezeket felhasználni és
igénybe venni, arról kevés szó esik, hiszen lényegében csak azok, akiknek e nélkül is van elég.
TÓTH FERENCNÉ, ZÁKÁNYSZÉK

A járművek belseje az újak kivételével koszos, ragad és össze van
firkálva. Az ülések kárpittisztítását
az üzembe helyezés óta ném végezték el. A megemlített problémák ha időben kezelik azokat - közepes
költségszinten megoldhatók, feltéve, hogy a vállalat vezetői valódi vezetői felelőséggel viseltetnek a közlekedés ügye iránt, és a dolgozók is
pontosan végzik el feladataikat.
Mindezek hiánya viszont nem
pótolható dobpergéssel és csinnadrattával, a problémák pedig

nem leplezhetők gyorsulási versenyekkel. A régi mondás ellenére
az utasok inkább lelkiismeretes
munkára vágynának kenyér és cirkusz helyett. Jómagam - utastársaim nagy részével egyetemben nem azt szeretném látni, hogyan
sorakoznak a garázsban vagy hogyan gyorsulnak a járművek. Az
utasok zöme a kevés ülőhely miatt állva utazik. Óvatlan vezetés
esetén vagy a villamospálya hibái
miatt dőlnek-borulnak előre, hátra. Mi, utasok főként és elsősorban utazni szeretnénk ezekkel a
járművekkel, ezeken a vonalakon
- biztonságosan, menetrend szerint közlekedő, jó műszaki állapotban lévő, tiszta járművekkel.
S míg el nem felejtem: gratulálok a gyorsulási versenyt megnyert villamosvezető hölgynek. A
vállalat vezetőinek viszont gratuláció helyett inkább azt javasolom: a píárköltségeiket jelen viszonyok között inkább a közlekedés színvonalának javítására fordítsák. Ez ugyan kisebb felhajtással, de nagyobb eredménnyel jár.
DOBÓ IMRE, EGY LAKOS ÉS UTAS
A „CÉLVONALBÓL"

szereplése
Szabó Martin 7/a, 3. Csókási Zita 7/a, 3. Varga Réka 8/a.
Élőbeszéd 5-6. osztály: 2. Varga Dániel 6/a.
7. osztály: 1. Csókási Zita 7/a,
2. Kertai Nóra 7!/a.
8. osztály: 1. Albert Zsombor
8/a, 2. Huszka Brigitta 8/a, 3.
Fleisz Kamilla 8/a.
Szövegértés 5-6. osztály: 3.
Birtyik Bence 6/a.
7-8. osztály: 1. Kertai Nóra

a

ÚIUSZODA
A 30/460-5551-ről egy szegedi
egyetemista - több társa nevében
is - javasolja, hogy Szegeden az
új uszoda a Hattyas soron épüljön.
„GYEVI TEMETŐ"
A 70/580-0689-ről érkezett SMS
küldője kifogásolja, hogy a volt
Gyevi temető helyén gyomnövények, pipacsok virítanak, pedig
ott - tudomás szerint - házaknak kellene állni.
TEMESVÁRI KRT.
A 30/321-8336-ról tette szóvá
olvasónk, hogy Szegeden, a Temesvári krt. és a Fő fasor sarkán
félméteres fű, gaz és törött padok
csúfítják a környezetet.

Megasztár-

döntőt?

Következő

kérdésünk:

Ült-e mér hajón?

m

Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

Mt
ILsCJN
M *MC4V1
Az SMS vámfeísa normál tarifa oerint történik.

06-30/30-30-921
Vagy s z a v a z h a t a z i n t e r n e t e n i s :

helyett píár

3. jól képzett és a menetrendhez igazodó járművezetők;
4. emberi módon viselkedő
utasok.
Am eme felsorolt alapvető szempontok zöme sajnos hiányzik Szegeden is. A közutak állapota kriminális. Tengelytörő kátyúk, elsüllyedt csatornaszemek, vályússá
mélyült úttestek jellemzik. A villamossínek besüllyedtek a pályába,
az útburkolati elemek elsüllyedtek
vagy kifordultak. A 2005-ben végzett részleges javítás után a helyzet
még rosszabb, mint volt! Kétkerekű járművel már csak saját felelősségre lehet itt közlekedni.

VILLANY
A 30/965-2807-ről a mórahalmi
telefonáló
elfogadhatatlannak
tartja azt a gyakorlatot, amellyel
most lehet(ne) bediktálni a villanyóra állását. A fogyasztók telefonszámlájára is tekintettel lehetne a szolgáltató.
KUTYÁK
A 30/603-8382-ről jelezte olvasónk, hogy a Dugonics téren gyönyörűek a virágok, de sokan itt

POSTABONTAS

Felháborítónak tartom, hogy a tv-ben, rádióban,
napi- és hetilapokban naponta elhangzik, hogy
mennyi támogatást kapnak a nagycsaládosok.
Gondolok itt az ingyenes tankönyvre, „dupla" csa^ p t BIKA: Okos, eredeti ötleteivel min- ládi pótlékra, étkezési hozzájárulásra, adókedvez*
idenkit elkápráztathat maga körül. ményre, szocpolra. Milyen támogatás az, amit épElőléptetésre, jutalomra is számíthat. Csak ad- pen a legrászorultabbak nem tudnak felhasználni?
ja minden helyzetben önmagát, kedves Bika!
Arról senki nem beszél, hogy ezek milyen feltételek
mellett valósulhatnak meg.
E m l í t h e t j ü k elsőként az ingyenes tankönyvet:
f V l IKREK: Ismerőse okosan megválaszolhat minden létező kérdést. Önnel a könyvekért valóban n e m kell fizetni, de a
ellentétében a helyzet magaslatán áll. Adja át munkafüzetekért, nyelvkönyvekért, nyelvvizsnyugodtan a stafétabotot másnak a mai napon! gákért, netán ha szükség van rá, korrepetálásért
vagy nyelvi felkészítőért igen borsos árat kell fiRÁK: Élvezze ki a kimondottan ked- zetni. Dupla családi pótlék: a dupla csak az egy
^ ^ t vező bolygóállást, kedves Rák! Ügyel- gyerekre jár. A többi nem lett kétszer annyi. Étjen viselkedésére, megnyilvánulásaira! Este kezési hozzájárulás: megkérdezték tőlem az iskolában, miért jár ebédelni a gyerek, ha úgyis
számos meglepetés, örömforrás vár még önre.
itthon vagyok? Pedig akkor még fizetni kellett
A j OROSZLÁN: Mindenhol vigyázzon a az ebédért. Adókedvezmény: ezt olyan tudja
• t r e n d r e , tisztaságra! Megjelenésére, igénybe venni, akinek magas fizetése van. Szocviselkedésére szintén ügyeljen! Éles szemű pol: m á s néven építési támogatás. Ezt is olyan o k n a k adják, akiknek van sok pénze, tudnak
kollégái ne találjanak kifogásolnivalót önön!
építkezni. Mi van azokkal, akiknek arra kellene,
SZŰZ: Élvezze az élet apró öröme- hogy felújítsák a házukat, lakásukat? Olyan fel^ ' it! Vegyen fel színes ruhát, tárja ki az
ablakokat! Engedje, hogy a szép idő, a napsütés magával ragadja, álomvilágba repítse!

I

í
:

BALAZS LILLA
hallgató:
- Csak az első szériát láttam a
Megasztárból, a többit nem, mert
szombat esténként általában
más programom van. Az újak közül nem is ismerek senkit, így
nem is szorítok egyiküknek sem.
Az előzőből viszont Caramelt
már hallottam énekelni: neki
tényleg nagyon jó hangja van, szívesen meghallgatnám bármikor.

ELSŐBBSÉGADÁS?
A Borbás utca-Pálfy utca sarkán
a boltnál akkora a bozót, hogy
annak számára, akinek a tábla
szerint elsőbbséget kellene adnia, teljesen beláthatatlan a kereszteződés, hangsúlyozta Tarjányi Éva szegedi olvasónk.

sétáltatják kutyájukat. Az állatok póráz és szájkosár nélkül
randalíroznak, letapossák a növényeket, besározzák a padokat.
Ha már parkőrre nem telik a városnak, legalább táblát tegyen ki:
kutyát bevinni tilos!

7/a, 1. Szilágyi Soma 7.a, 1. Fleisz Kamilla 8/a, 2. Albert Zsombor 8/a, 3. Pap Krisztina 8/a.
Nyelvtani teszt 7-8. osztály: 1.
Albert Zsombor 8/a, 1. Fleisz Kamilla 8/a, 2. Kertai Nóra 7/a, 2.
Judák Vivien 8/c, 2. Kovács Gabriella 8/c.
Felkészítő tanárok: Ábrahám
Anna, Kispál Judit, Radekné
Márki Anna.
KISPÁL JUDIT, SZEGED

www.delmagyar.hu

E-MAIL ÜZENET

Szaporodó

remények

Kicsi szívem nagyot dobbant, amikor megláttam ezt a kis bódét. A
meghatottságtól kicsorduló könnyeim fátyolán át olvastam az oldalán levő büszke feliratot: Euró WC.
Istenem, ezt is megértük! N e m vagyunk már Európa szélén, hisz
ülhetünk egy Euró WC-n. Sajnos ez a kiváltság egyelőre n e m mindenki számára elérhető, mert sokan vagyunk még, akiknek a WC-je
épphogy (eukompati)bilis. De bíztatom magunkat, ne legyünk kishitűek, képesek vagyunk mi nagy dolgokra is!
MÉHES JÁNOS, SZEGED

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a 11. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi
u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II.
k ó r h á z tart, valamint a sürgősségi b e -

tegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel
7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Telefonszáma:
62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy
104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s. o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3„
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel: 62/547-174.

"
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• ADÓJA 1 % - á v a l t á m o gassa a Tappancs Állatvédő
Alapítvány
tevékenységét!
Állatotthonunkban folyamatosan 220 kutya ellátásáról
gondoskodunk, és ahová
havonta 50 új kutyát befogadunk.
Szemléletformáló
programjaink a felesleges
állatszaporulat csökkenését
segítik elő. További információ: 70/380-9922 (8-20
óra
között).
Köszönjük!
Tappancs Állatvédő Alapítvány, adószám: 184694531-26. (53376357)
2

Állást keres

Feltételek: • szakmai érdeklődés
• jó kommunikációs készség
• számítógépes ismeretek
Fényképes önéletrajzokat várjuk 8

.Csempe 053376021 "
jeligére a Sajtóházba.

www.•uroparson.hu
Dél-Magyarország
állásportálja

2

2 8 0 m -es,
FŰTHETŐ

repülőjegy

RAKTÁRTERÜLET

A M O

B É R B E ADÓ, VAGY

m
\i\
^•WK-iöi

Ft-tól • ill.
irányonként

ISZTRIA

«

I 8nap.2-nóták.,

PÁRIZS

IS0
Ft/lótól

repülőjegy

9

I egyénileg, imL júa 18. |

990
Ft-tól • ill.

irányonként
DJIRBA VELENCE

I 8 nap. 3* hotel, tp,
• repülő, áj. jún. 6.13.

repülőjegy

ltot
irányonként

3 4 . .

2019310-088

62/420-088

A Lapker Rt.
Hódmezővásárhelyen
müködó
s
hírlapüzletének
|
üzemeltetésére T
vállalkozót keres!
További információ:
06-30/676-9542

A szegedi

IVECO

szerviz munkatársat keres
autóvillamossági
szerelő

5

személyében.
r
Érdeklődni az IVECO *
SZALAY szegedi kirendeltségén,
a műhelyvezetőnél.
Cím: Vásárhely Pál u. 13.
(az Autolér telephelyén)

H a m a r o s a n nyíló szegedi
lamináltparketia- és
szőnyegpadló-üzletünkbe

ELADÓKAT keresünk.
Tel.: 20/449-6650

• A STATICOLOR Kft
Hódmezővásárhely porlakkozó üzemébe porfestőt keres felvételre.
Betanulási
időt biztosítunk. Jelentkezni
lehet: 06-30/9455-864, telefonon. (53376195)

BÉRTÁROLÁSRA
KIADÓ!
Cím:
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
Érd.:
Huszta Tibor 20/3205-949,
vagy tiborhuszta@mortons.hu
Szeged székhelyű és az ország
egész területén tevékenykedő
építőipari, földmunkával,
útépítéssel foglalkozó
középvállalkozás keres

ÉPÍTÉSVEZETŐ,
MŰVEZETŐ
kollégákat.
Szakirányú végzettség
és B kategóriás jogosítvány
szükséges. Versenyképes
jövedelmet biztosítunk. £
Önéletrajzokat
a DÉLÚT Kft.
6750 Algyő, Ff.: 4-re vagy a
delut.juhaszl@pantecom.hu
e-mail címre várjuk
Szegedi
cég

bútorgyártó

felvételre

keres

asztalos és betanított
munkatársakat.
A z o n n a l i belépéssel.
Érd.: 6 2 / 5 4 0 - 6 1 5 ,

^

8 - 1 6 óráig

|

TERRAKOTTA

Csempecentrum
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 7 8 0
www.terrakotta.hu 5

Gratulálunk
Bordányba,

Takács
Patribot
5. születésnapja alkalmából
köszöntjük.
Rózsi m a m a
és A p j a

T

É

HIR0ETESFELVETEL:

• MUNKAÜGYI tanácsadás
probléma, konfliktus esetén,
62-422-431, Szeged, Mérey 6/B. (53073069)

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ
munkatársat keres.
B, C kategóriás jogosítvány
előnyt jelent.
Fényképpel ellátott
önéletrajzát á hirdetés
megjelenésétől számított
I héten belül juttassa el
a Sajtóházba
'Megbízható 053376827"
jeligére

munkarendbe.

Sno.'vwl+J.
I2*apt.,ind. |ünim07

E

• KÜLFÖLDI munkalehetőségek Európai Unióban. 70/
537-5584. (53376316)

Élelmiszer nagykereskedés
targoncavezetői gyakorlattal
és élelmiszer-áruismerettel
rendelkező

munkára 3 műszakos

AMSZTERDAM

D

S

13

"

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(üzenetrögzítő

is)
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Kert

• AZ ENTRA-SYS felvételre
keres szakképzett gépi forgácsoló szakmunkást (1 fő
esztergályos-marós, 1 tő
lakatost)
létszámfejlesztés
céljából.
30/9-380-158.
ifaxrtxó\
• BIZTOS jövő az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Érd.:
06-1/210-4904. (53376152)
• AZ ENTRA-SYS felvételre
keres szakképzett gépésztechnikust vagy gépészmérnöki végzettséggel, angolnyelv-tudással értékesítő,
kapcsolattartó munkakörbe.
Tel.: 30/9-380-158. (53376397)
• CSONGRÁDI telephellyel
rendelkező műszaki nagykereskedés 1-1,5 tonnás
kisteherautóval
rendelkező
üzletkötőket keres. Érd.: 30/
205-7843. (53376585)
• FELVÉTELT h i r d e t ü n k :
pénzügyi tanácsadó, gépjármű-értékesítő, HR-munkatárs feladatkörökbe. Jelentkezni a 36-20-999-3610 telefonszámon, vagy a
patkó. gabor@imc2001 .hu
címen lehet. "IMC- a jövő
eszközrendeszere" (53376792)
• FIATAL adminisztrátort,
klíma- és fűtésszerelőt felveszünk, 70/256-2570, 70/
258-3358. (53376069)
• GYAKORLATTAL rendelkező
konyhai
kisegítőt
azonnali kezdéssel felveszünk. Érd.: munkanapokon
8-16, Sramli Csárda Szeged, Szent F. u. 3. (53376759)
• HŐSZIGETELÉSBEN,
építőiparban jártas munkatársakat és segédmunkásokat keresünk sürgősen,
bejelentett, folyamatos munkára, 70/388-2764. (53376001)
• HIRDETÉSSZERVEZŐ
tapasztalattal, internetes ismeretekkel
rendelkező
munkatársak
jelentkezését
várjuk országos csapatunkba, szakmai önéletrajzzal
info@finemat.hu
címre.
(53275395)
• SÖRÖZŐBE megbízható
pultost
keresek.
06-30/
3393-633. Makó. (53376513)

Kukoricában a parlagfű, a mezei acat, valamint több
m á s kétszikű g y o m n ö v é n y gyakran okoz problémát

• NEMZETKÖZI iskolahálózat cégvezető mellé adminisztratív
és
szervezési
munkára asszisztenst keres.
Elvárások: felhasználói szintű
számítógép-ismeret,
olasz nyelvtudás. Az önéletrajzokat
kérjük
az
irimias.zsuzsa@ffiskola.hu
címre küldeni, illetve érdeklődni lehet a megjelenés
napján 9-15 óráig a 62/
551-733-as telefonszámon.
Hatósági
nyilvántartási
szám: 06-0030-04 Intézmény-akkreditációs
lajstromszám: 0862 Cégjegyzékszám:
06-09-001788.
(53376380)
• NÉMETORSZÁGBA, túlsúlyos sertés (karaj) csontozó
és bontó szalagra keresünk
hentes szakmunkásokat és
sonkakivágásra
gyakorlott,
női és férfi dolgozókat. Érd.:
06-1/450-1298
számon.
(53376184)
• OPERÁTORI (borítékológép, nyomtató)
munkára
keresünk 1 fő érettségizett,
műszaki beállítottságú, alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkező férfit
30 éves korig. Tel.: 06-20/
549-0349. (53376259)
• ORSZÁGOS ingatlaniroda
területi képviselőket keres
átképzéssel! Érd.: 06-20/
9106-748. (53376175)
• ORSZÁGOS hálózattal bíró ingatlaniroda területi képviselőket keres betanítással!
Érd.: 1/219-5990, 400-1594
telefonszámokon. (53376794)
• SZEGEDI CÉG üzletébe
NOTEBOOKÉRTÉKESÍTŐT
keres. Feltételek: legalább
középfokú végzettség, középfokú
angolnyelv-tudás,
hardver- és szoftveres ismeretek. Előny: weblapszerkesztési ismeret, számítástechnikai eszközök értékesítésében szerzett tapasztalat,
de rátermett pályakezdők is
jelentkezhetnek. Fényképes
önéletrajzokat "Bolti értékesítő 053376696" jeligéré a
Sajtóházba kérjük
május
25-ig. (53376696)
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• ÚJKISHOMOKON, a Szikes-dűlőben
200
négyszögöles, zárt építési telek
áron alul eladó. 06-30/5630010. (533X6681)

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS!
Kedvező áron bérelhet személy-, ill 6 - 9 személyes
klímás autókat nyaraláshoz,
síeléshez. Tel.: 06-70/4514010. (53274587)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Érd.:
30/53-50-300. (53376711)
• RENAULT Thalia 1.4RT
(2001-es, kékesszürke) 39
E km-rel, elektromos ablakemelővel, ködlámpával, légzsákkal,
központi
zárral,
gyári magnóval, elektromos
tükörrel, kifogástalan állapotban. tulajdonostól eladó.
Ár: 1,46 M Ft. Tel.: 30/2491791. (53376806)
• VW Passat 1.8Í (1995),
benzin-gáz üzemű, Magyarországon vásárolt, 2. tulajdonos, 2x légzsák, klíma,
elektromos tetőablak, szervokormány, ABS, központi
zár, riasztó, immobiliser, sebességváltó zár, gravírozás,
6 hangszórós rádiómagnó,
vonóhorog,
fényszórómagasság-állítás,
sötétkék
gyöngyházmetál.
Ár:
1000.000 Ft. Érd.: 06-30/
9456-919. (53173930)
5

Bútor

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (53072551)
6

Egészségügy

• CANDIDA gomba kimutatása, terápiája Gyógyközpontban:
62/431-422.
(53375800)
7

MEGRENDELHETŐ:

Tel 6 2 / 4 6 1 - 4 2 2 , 4 4 4 - 5 0 0

•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

Sóder, marosi, bánya-,,
termőhomok

MB GÉPSZOLG KFT.

(52667096)

9

Garázs

• C S O N G R Á D I s g t 29
társasháznál garázs eladó.
20/946-00-83 (53376421)
1 O Gépjárművezető-képzés
• CSILLAG Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 621
426-433. Nyt.: 06-0169-03.
(53072233)
• KOVÁCS Autósiskola. Bihari 29. Tel.: 62/492-682.
{52566087)
11

• KOVÁCSOLTVAS, Singer
varrógép, 2" horganyzott regisztercső, 60 fm 2" gázcső.
165 nm fóliaház eladó. 62/
431-556. (53376714)
1 2

Tolólapos
földmunkagépek,,

19

-15%

• ÉVHALASZTÓ nappalis
diákokat keresünk folyamatos munkákra. Dolgos Hangya Szövetkezet, 62/452592. (52971543)

NYENYI

14

14

forgalmazás

Igazgatóság

képviselő-testülete

eladásra m e g h i r d e t i a t u l a j d o n á b a n lévő

SZÉKKÜTAS, MESTER (I. 4. SZÁM
alatti, ún. István-iskola épületét a hozzá tartozó telekkel.
A főépület területe 1 8 4

m2,
m2.

Az ingatlan irányára 10 millió forint.
Érdeklődni a p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l n á l (Székkutas, Béke u. 2 . )
vagy a 6 2 / 5 9 3 - 0 5 0 telefonszámon lehet
2 0 0 6 . j ú n i u s 1 5 . napjáig.

•a
621421-122

r* T a n u ú j j o n

2005

m í g a telek nagysága 1 1 0 8

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(53072835)
• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉSE régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Azonnal fizetek! 06-62/216-324,
30/383-7116.
Szeged.
(53274760)
• MINDENFÉLE hagyatékot,
régiséget vásárolok, 06-30622-3196. (53375780)
22

Szakképzés

• KEZ- és lábápoló, műkörömépítö OKJ-s szakképzés
indul a MIOK-nál. 90.000,+ vizsgadíj. Munkaügyi központ támogatása igényelhető! TeL: 62/426-587, 62/
425-596. (53376531)
• MASSZÁZS (frissítő, kondicionáló) tanfolyam indul a
MIOK-nál TeL: 62/425-596,
62/426-587. (53376518)
23

•

Szolgáltatás

Szakdolgozat*
kötés
az
utolsó
pillanatban.
XPRINTKER

W

Maros Szakáruház
52
Szeged, Maros u. 29. és
Szeged Nagyáruház földszint
Qravírozós, bélyegzőkészítés
PRINTKER

iroda-szer-tár

REÁLIS ARON
REÁLIS MINŐSÉG
REÁLIS FELTÉTELEK

ALSÓVAROS

* * * * KLÍMASZERVIZ

Székkutas Község Önkormányzat

Régiségek

Társasházi lakások
kulcsrakészen

/5000 FVnd

• HELIA Műszaki Bizományi (Szeged): vétel-eladás
készpénzért.
Telefontájékoztatás: 62/481-646. 20/
460-7132. (53072110)

Javítás, telepítés,

H Ű T Ő - ÉS

21

Háztartási gép

Háztartási gép

KOVÁCS

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18.. 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(52465496)

Leköthető lakások

AfTOl

m

Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási

Bayer CropScience

FOLYTATÁS
A 19. OLDALON

Növény

20/955-1475
Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13. —
TeL: 62/471-447
P
Volán székház mellett
/

M B GEPSZOLG KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Telefon: 62/461-422,444-500
• OLTOTT mész, cement,
homok, sóder, egyéb építőanyag. Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882,
20/3345-171.
(53274489)

• TRAKTOR-, t a r g o n c a - ,
munkagép-alkatrészek
olcsón! (John Deere, Ferguson, Perkins, Deutz, Case,
Ford, Bosch... stb.), 06-1/
278-0213, 06-70/371-0900,
www.plf.hu. (52161499)

- Féktárcsa
-10%
- Fékbetét
-10%
- Lengéscsillapító - 1 0 %
IVECO JÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉS:

A u t ó d a r u k 8 t - 4 0 t-ig.

azt 2 0 0 6 . m á j u s 3 1 - i g b í r s á g m e n t e s e n p ó t o l h a t j á k .

További információ:
Égető István 20/519 2745

Haszonjármű

- Kuplungtárcsa

:

• KÖRBÁLÁZÓ gumihevederes, John Deere 550,
1997-es, megkímélt állapotban eladó. 06-30/457-5055
(53376315)

IVECO ALKATRÉSZAKCIÓ:
- Levegőszűrő
-25%
- Üzemanyagszűrő - 2 5 %
- Olajszűrő
-20%

Építőanyag

§

• EO lolólapos árokásót veszek. 30/9988-777. (53072017)

Most érdemes felkeresni
a Szalay Autóház. K l t . - t ü

• ÓCSKAVASAT, színesfémet
felvásárolok
magas
áron! Érte megyek. 06-70/
546-7205. (53375976)

megrendelhetők.

Mezögazd. gép

• TYÚKVÁSÁR! Vöröstollú,
május 26-án, 350 Ft/db.
Érd.: 62/471-977. (53376704)

n e m t e t t e k eleget k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k ,

növényvédelmi

Haszonállat

• NAPOSCSIBE-AKCIÓ!
Május 24-én, szerdán. Minden megvásárolt 100 db
naposcsibéhez 50 db fehér
csibét ajándékba adunk (a
készlet erejéig). Előjegyzést
felveszünk. Szeged, Mars
tér 12., tápboltnál. Tel.: 62/
547-700,
62/427-700.
(53376327)

F e l h í v j u k azon Tisztelt Ü g y f e l e i n k f i g y e l m é t , a k i k a f e n t i i d ő p o n t i g

száktanácsadóját!

Gép, szerszám

Egyéb

forgórakodók

• A SZITI Egyesület rendes
éves közgyűlési időpontja:
2006. május 29., 15.30 óra,
ill
szavazatképtelenség
esetén ugyanazon napirend
mellett ismételt közgyűlés
2006. május 31-én, 16 órakor. Helyszín: Szeged, Berzsenyi u. 3. Napirend: 1.
2005 évről szóló közhasznúsági beszámoló 2. Ifjúsági
Iroda vezetőjének beszámolója 3. Egyebek (aktuális
ügyek: tanya). (53376769)
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A 2005-ös NYENYI adatszolgáltatási
kötelezettség határideje április 30-án LEJÁRT.

Keresse

í

TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS?

1 3

8

Könyv

• A KORÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (53072832)

• SALGO polcok adás-vétele. Tel.:
30/455-64-32.
(51453031)

• SZERETNE önállóan dolgozni? Szeret gyerekekkel
foglalkozni? Egy új perspektíva! Hívjon! Segítünk!
30/475-66-67. (53376083)
• ÉKSZERÜZLETBE kereskedelmi végzettséggel, eladói gyakorlattal eladót keresünk. Önéletrajzokat "Arany
053376560" jeligére a Sajtóházba. (53376560)

SODERDEPO:

Autó

20

• BORDANYBAN, a Kulipintyónál, alápincézett téglaépülettel kert 2.900.000 Ft.
TeL: 30/582-1004. (53376604)

1 6

n ő i és férfi b e t a n í t o t t

KORFU

R

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

Csempekereskedelmi cég
keres raktáros, áruszállító
dolgozót. B kat. jogosítvány
szükséges.
Targoncavizsga elfiny.
Jelentkezni: 06-30/639-2190

Érdeklődni a 20/441-0598,
30/853-7887, 30/855-4796,
95/520-622, 95/520-612
telefonszámon lehet.

Állást kínál

TELEFONOS

I

Apróbörze

ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT

F E L V E T E L T hirdetünk

• GÉPKOCSIVEZETŐT felveszek E kategóriás jogosítvánnyal, nemzetközi fuvarozáshoz,
30/281-96-86.
3

NONSTOP

Burkolólapokat forgalmazó cég
üzletébe keres

Alapítványok

H

RÓKUS

B U D A P E S T (V.

160000 ft/m'
arról

235000 Ft/m'

JIUÍIGfM

Anni

Befektető és
S z o l g á l t a t ó Rt

6 7 2 4 S z e g e d , Pacsirta u. 1.
Tel.: 62/555-821, 70/312-1914. 30/904-7045
www.realhungary.hu

á l l a m i

f i n a n s z í r o z á s s a l !

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola
a BGP Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karával (Budapesti
a következő iskolarendszerű, akkreditált felsőfokú
szakképzéseket indítja érettségizetteknek Csongrádon:

• banki szakügyintéző
• számviteli szakügyintéző
költségvetési, gazdálkodási
szakügyintéző
esti é s levelező tagozaton.
Az eredményesen végzők felvételi nélkül
folytathatják tanulmányalkat a főiskolán!
A képzés helyszíne:
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
(Csongrád, Kossuth tér I.)
Tájékoztatás, Jelentkezést lap:
• Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola
Székesfehérvár, Hl. Béla király tér i.
• Helyi képviselő: Fábián György igazgató
telefon munkaidőben: o«/«:i-571 -Gör»; 06/;i0-s.Gí»--,258
Érdeklődjön ingyenes telefonszámunkon: 0 6 / 8 0 - 2 0 4 - 6 8 4
wvvvv.vszi.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK M I N D E N

HÉTFŐN

A DÉL SPORTJA
SZERKESZTI:

SÜLI

RÓBERT •

2006.

MÁJUS

22.

NAPI MELLEKLETEK
Kedd GYÓGY-ÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök

BIZALMASAN

Péntek DÉLMADÁR
Szombat

SZIESZTA

WWW.DELMAGYAR.HU

Nem változott a sorrend: tizenötödször is bajnok a Veszprém

Álom maradt a nagy szegedi aranyálom
Az MKB Veszprém csapata
nyerte a férfi kczilabda-bajnokságot, miután a mindent eldöntő összecsapáson 27-19-re diadalmaskodott a Szeged ellen.

Értékelés
Zdravko Zovko: - A döntő
mind az öt
mérkőzése
magas színvonalú
küzdelmet hozott. A csütörtöki fiaskónk
után elbeszélgettünk
a
játékosokkal és ennek
tulajdonítható ez az
összeszedett
játék. Azért tudtuk mi feltenni az ire a
pontot,
mert
szinte
hibátlanul
működött
a
védekezésünk. Nagyon boldog vagyok, hogy velem
zsinórban ötödször lett a Veszprém bajnok.
Most
már
csak a
kupagyőzelmünket kell
megismételnünk.

- Az idén nagyon óvatosak a veszprémiek, hiszen tavaly a bajnoki címet eldöntő mérkőzésre feldíszítették a csarnokot. Most meg semmi cicoma - állapította meg Ilyés
Ferenc, a Pick Szeged válogatott átlövője. Egy biztos: a bajnoki címvédő hírből sem látszott annyira magabiztosnak, és ezt legjobban az araikról lehetett lailvasni.
- Elhoztam a 28-as mezemet,
ha nálam volt, mindig szerencsével járt. Nem veszem fel, de egészen biztosan gyűrögetem mondta Újhelyi István, a Pick
Szeged társadalmi elnöke. Ha
már ott tartunk, hogy ki mit hozott el Szegedről Veszprémbe,
akkor feltétlenül meg kell említeni Rea Attilát, akit az interneten „megtalált" Magyarádi Péter,
a bajnok gazdasági cs társadalmi
elnöke: „Ha már engem a Pick
pr-bohócának nevezett az elnök
úr, akkor a mérkőzés alatt felteszem a csörgősipkámat, hogy bizonyított legyen az állítás" mondta sértődötten a lelkes reklámszervező.

Visszafogott hazaiak
„Azt hallottuk, hogy az átlövőinkre ügyel a Veszprém, ezért Andjelkovics előtt lehet több gplszerzési lehetőség" - mondta közvetlenül a mérkőzés előtt Kovács Péter.
Ez a találkozó elején nemigen tükröződött a hazaiak játékán. Annál
inkább kitűnt, hogy mennyire figyelnek védekezésben Lapcsevicsék. Sajnos Maticsot lelkileg megviselte a csütörtöki kézsérülése:
előbb kihagyta a büntetőt 1-0-ás
hazai vezetésnél, majd ziccerben
Solát találta el. Éppen ennyire feltűnő volt a másik oldalon Ruday
aktivitása, aki talán még a társai
között is a legoldottabb volt.

Kevés gól
- Itt aztán nem sok gólt látunk állapította meg egy néző negyedóra elteltével, amikor mindössze
tízszer zörgött csupán a két kapuban a háló. A 18. percben a Pick
bebizonyította, hogy emberhátrányban is tud játszani, hiszen
Ilyésnek sikerült egyre, 6-5-re
csökkentenie a hátrányt. A folytatásban azonban ismét érthetetlen
kapkodás lett úrrá a szegedieken,
aminek zsinórban három gól lett
az eredménye, és a Veszprém máris négy góllal (9-5) vezetett. Egyet
be kellett látni: Sola jobb formában volt, másreszt pedig a jól szervezett veszprémi védelem feltörése kemény diónak számított, amire a legtöbbször nem is voltak képesek Andjclkovicsék. Hiába kért
időt, hiába küldött be friss erőket
Kovács edző, a csapat nem tudta
azt a teljesítményt megismételni,
amivel három nappal korábban
meglepte ellenfelét. Ilyés Ferenc
24. percben szerzett harmadik találata éppen jókor jött, hiszen már

Pcrunicsicsnek (labdával) is meggyűlt a baja a veszprémi védelemmel
hat góllal mentek a hazaiak. A hasonló folytatás elmaradt, mert
Bendó megint bebizonyította,
hogy padról nem tud büntetőt lőni
- ki is hagyta! Feldobott volt a bakonyi csapat: Lusnyikov és Lapcsevics rendszeresen pacsizott
minden egyes jó beavatkozásnál.
Mezei ejtése pedig célt tévesztett.
Szerencsére Zdravko Zovko időkérése nem saját csapatának használt, hanem a Picket hozta fel, s az
addigi ötgólos hátrányát Mezei és
Berta góljával háromra csökkentette. Ez azonban csak egy lett volna, ha Matics és Bendó nem hibázza el a büntetőt...

Csodák nincsenek
- Mivel csodák nincsenek, ezért
ezt a mérkőzést már megnyerte
a Veszprém - állapította meg a
az m l feliratozója. És az első hazai támadás igazolta is az alkalmi jós állítását, hiszen Gál Gyula négyre növelte az előnyt.
Rosszkor jött Nyári Sándor, a
volt Medikémia bajnok röplabdacsapatának trénere, aki Méhes Gáborral érkezett a második
félidőre a sajtóhelyre, hiszen
zsinórban három gólt szerzett a
hazai gárda. Gál is bemutathatta a háta mögül eleresztett lövését. A másik oldalon ismét kimaradt helyzetek bizonyították,
hogy nem tud a csütörtöki fordulatszámra felpörögni a Pick.
Még az emberelőnyös helyzete-

L A P U N K OSZTÁLYZATAI
Veszprém: Sola 5, Tombor 3, Gál 5, Lapcsevics 5, Lusnyikov 4, Buday 3,
Pásztor 3, Tatai 3, Perez 2, Lazarov 3, Iváncsik 5, Myrhol 4, Eklemovics 4.
Zdravko Zovko 5.
Pick Szeged: Puljezevics 4, Bendó 2, Krivokapics 2, Andjelkovics 3,
Mezei 3, Ilyés 5, Matics 2, Szente 3, Djurkovics 3, Perunicsics 2, Vadkerti
2, Berta 2, Lendvay 2, Bakos 2. Edző: Kovács Péter 3.

Fotók: Karnok Csaba

Kovács Péter: Érdemes
lenne megvizsgálni,
hogy
bárom nap
különbséggel
miként
lehet két csapat
között húsz gól
különbség. Az biztos, hogy a
Veszprém
összefogottan,
koncentráltan
játszott.
Mi pedig mindezeknek
az
erényeknek
híján
voltunk. Ráadásul
hiányzott
a koncentráltság
is.
Mezei Richárd csapatkapitány: - Sajnos az elején elkapkodtuk
a helyzeteinket.
Egyszerűen
támadásban
nem
tudtunk
mit kezdeni a Veszprém
határozott
védekezésével.

ILYES FERENC A NAGY KÜZD0

MTD férfi kézilabda bajnoki döntő, ötödik mérkőzés. Veszprém, 3000 néző. Vezette:
Dobrovits, Tájok.
Veszprém: SOLA - Tombor 1, GÁL 5, LAPCSEVICS 1, LUSNYIKOV 1, Buday 2, Pásztor
1. Csere: Tatai (kapus), Perez 1, LAZAR0V 6 (2), IVÁNCSIK 7 (3), Myrhol 1, Eklemovics
1. Edző: Zdravko Zovko.
Pick Szeged: PUUEZEVICS - Bendó 1 (1), Krivokapics 3 (2), Andjelkovics, Mezei 3,
ILYÉS 4, Matics 2. Csere: Szente (kapus), Djurkovics, Perunicsics 3, Vadkerti, Berta 2,
Lendvay 1, Bakos. Edző: Kovács Péter.
Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 5/3.
Az eredmény alakulása, 9. perc: 2-2,18. p.: 6-5,23. p.: 11-5,34. p.: 14-8,52. p.:
24-15,56. p.: 27-16.
A három győzelemig tartó párharc végeredmény: 3:2 a Veszprém javára
ket sem tudta értékesíteni a
vendégcsapat. Pedig a hazaiak
nem csináltak mást, mint időben kiléptek a szegedi átlövőkre,
akiket ugyanakkor n e m tudtak
pótolni a szélsők és a beállók. Ez
a másik oldalon is részben igaz
volt, a Veszprémben azonban
volt egy Gál Gyula, aki a 39.
percben már az ötödik gólját jegyezte. A balszélső Iváncsik pedig négy találatnál tartott. Fokozatosan padlóra került a Pick
Szeged. A második félidőben negyedóra alatt mindössze hat gólt
lőttek Andjelkovicsék, amiből
kettő hétméteresből született.
De annak is örülhettünk, hogy
legalább Krivokapics abban nem
hibázott. Ettől kezdve a hazai
drukkerek a „Bajnokcsapat"-ot
skandálták, és joggal, hiszen a
szegediek teljesítménye szinte
megegyezett a három győzelemig tartó bajnoki döntő első,

^

^
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Ilyés Ferencen most sem múlott. Amennyire csak erejéből futotta, hajtott, küzdött. Azonban nagyon szigorú őrzőt kapott a Veszprém idegenlégiós védői részéről. A válogatott átlövő négy találatával így is csapata legeredményesebbje
tudott lenni. Ez azonban most kevés volt a sikerhez, hiszen a Veszprém nyerte
az ütközetet.

veszprémi összecsapásával. Meg
voltak babonázva a szegedi kézilabdások:
kapufákat
lőttek,
rossz passzokat adtak. Amíg három nappal korábban csapatként játszottak, most mindent
birkózva,
egyénileg
akartak
megoldani.

Perunicsics újabb pirosa
Csak tetézte a bajt Perunicsics,
aki véletlenül eltalálta Eklemovics arcát, amiért két perc járt
neki, de a volt háromszoros
BL-győztes annyira elvesztette a
fejét, hogy piros lapot kapott, s
ezzel összesen négy perccel sújtotta csapatát. Az 55. percben
tízre, 26-16-ra nőtt a hazaiak
előnye.
Ezután a legyőzöttnek pedig
nem volt más választása: gratulált az MKB Veszprém tizenötödik bajnoki címéhez.
SÜLI JÓZSEF
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A szegedi publikum megtapsolta a Pick Szeged játékosait
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Kupagyőztes a Fradi!
Az egyiknek sikerült, a másiknak nem. Vagyis az FTC elhódította
az EHF-kupát, míg a Győr alulmaradt a KEK-ben.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Először a Győrért izgulhattunk, mely a KEK-döntő első meccsén, idegenben döntetlent (25-25) ért el a szerb-montcnegrói Buducnost
Podgorica ellen. Sokán már előre odaadták Vértenéknek az aranyat,
lehet, hogy így gondolták ezt a győri játékosok is... A Rába-partiaknak
- fájó ezt leírni - szinte az első perctől esélyük sem volt a sikerre. Végig a vendégek vezettek, és hiába lőtt 11 gólt a világ legjobbjának választott Görbicz Anita, nem igazán akadt társa, a védekezés, a kapusteljesítmény sok kívánnivalót hagyott maga után. A vége 2 6 - 2 3
(14—10) lett a Buducnost javára. A Győr ötödik nemzetközi fináléját
is elbukta.
A Fradinak viszont sikerült! A zöld-fehérek az első összecsapáson
csak az utolsó másodpercben lőtt góllal nyertek hazai pályán
37-36-ra a Podravka Koprivnica ellen. Sokan egy lyukas garast sem
adtak volna az idegenbeli visszavágón a sikerért, nem úgy a Németh-lányok! A budapestiek fantasztikus első félidőt produkáltak, a
szünetben már 20-14-re vezettek, és a pihenőt követően is folytatódott a diadalmenet, a 36. percben már 25-16-os vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Összesítésben már tíz volt az előny. És a végén mégis izgulhattunk... A szigorúbban védekező horvátok egyenlítettek az erejével szinte teljesen elkészülő Fradi ellen, 32-32. De az
utolsó másodpercben jött Kirsner Erika (hazai pályán is ö követte el
ezt a tettet), és belőtte a győztes gólt, 33-32. Az FTC - soraiban a már
említett vásárhelyi Kirsnerrel és a szegcdi Laluska Eszterrel - kettős
sikerrel hódította el az EHF-kupát. Ez volt a tizedik magyar európai
kupadiadal.
Eredmények:
KEK-döntő, visszavágó: Győr-Buducnost Podgorica (szerbia és
montenegrói) 23-26 (10-14), a magyar gólszerzők: Görbicz 11 (3),
Bódi, Vérten 3-3, Temes 3 (2), Juhász, Lazar, Kovacsicz l - l .
EHF-kupadöntő, visszavágó: Podravka Koprivnica (horváti-Ferencváros 3 2 - 3 3 (14-20), a magyar gólszerzők: Kirsner 8, Tóth T. 8
(3), Kamper 6, Laluska 5, Uhraková 4 (3), Marviková 2.
HARMADIK A DUNAFERR
A Dunaferr legyőzte a vendég Debrecent így megszerezte a bronzérmet a női
kézilabda NB l-ben. Rájátszás, az 1-4. helyért: Dunaferr-Debrecen 24-22
(10-12). Végeredmény, az első nyolc sorrendje: 1. Győri Graboplast ET0 KC, 2.
FTC, 3. Dunaferr, 4. Debrecen. 5. Cornexi-Alcoa, 6. Kiskunhalas, 7. Vasas, 8.
Hódmezővásárhelyi NKC SE.

Csonttörő /„csonttörése"
/
LOS ANGELES
(MTI/AP/AFP)
Nagy János kiütéses
vereséget szenvedett
az argentin Jorge
Rodrigo Barriostól a
Boksz Világszervezet
(WBO) nagypehelysúlyú címmérkőzésén, Los Angelesben.
Noha a tizenkét
menetesre tervezett
összecsapás
elején
Nagy fejen és testen
is tisztán megütögette ellenfelét, a küzdelem már a 49. másodpercben
eldőlt,

Barrios ugyanis az
első adandó alkalommal törlesztett,
előbb egy jobbegyenessel bemérte a távolságot, majd két
egymást követő, bordára irányzott balhoroggal padlóra küldte
a magyar bokszolót.
Nagy János térdre
rogyott, s kiszámolták. Az AP beszámolója szerint a Staples
Center 10 ezer 167
nézőjének nem igazán tetszett a produkció,
kifütyülte
„Csonttörőt".

Nagy pályafutása
25.
mérkőzésén
szenvedte el első vereségét, és vélhetően
az esélyt, hogy a
súlycsoport legjobbjai között emlegessék a nevét. lorge
Rodrigo Barrios immáron második alkalommal
védte
meg
WBO-címét,
rekordja 46 győzelem, 2 döntetlen és
1 vereség. A győztes
maga is meglepődött, hogy ilyen hamar befejeződött a
mérkőzés.

Talmácsi 17. lett!
A KTM-mel tavaly bronzérmes,
idén Hondával versenyző Talmácsi Gábor a 17. helyen végzett a
125 kcm-esek között a gyorsaságimotoros-világbajnokság
ötödik, franciaországi futamán. A
kategória másik magyarja, Tóth
Imre 20. lett. A viadalt a vb-címvédő Thomas Lüthi nyerte, a
svájci versenyző idei első futamgyőzelmét szerezte.
A negyedik helyről rajtoló Talmácsi jól kezdett, tartotta pozícióját, később azonban körről körre egyre jobban lassult, s az ötödik után már csak a tizedik volt.
A korábbi esőtől még foltokban
nedves pályán több bukás is volt,
így előbb kiesett az első rajtkockából startoló olasz Mattia fíasini
(Aprilia), majd nem sokkal később a harmadikról induló cseh
Lukas Pesek (Derbi).
A magyar motoroson ez sem se-

gített: a táv felénél egyre hátrébb
került: a tizedik körben a 12.,
majd öttel később már csak a l ó .
helyen haladt, és végül 17. lett.
A hajrában Lüthi és a pontversenyben éllovas Alvaro Bautista
(Aprilia) viaskodott egymással,
ám a spanyol motorja nem sokkal
a cél előtt váratlanul lelassult, így
ó csak a 4. helyen végzett.

• |

VEGEREDMENX PONTVERSENY
Végeredmény, 125 kem: 1. Thomas
Lüthi (svájci, Honda) 42:54.555 p.
2. Mika Kallio (finn, KTM)
42.-57.935, 3. Fabrizio Lai (olasz,
Honda) 43:04.362, 17. Talmácsi
Gábor (Honda) 43:40.023,20. Tóth
Imre (Aprilia) 43:40.854. A pontverseny állás: 1. Alvaro Bautista
(spanyol, Aprilia) 99 pont 2. Kallio
78, 3. Hector Faubel (spanyol, Aprilia) 56,10. Talmácsi 36.
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Vajda Attila három számban is első lett a szolnoki válogatón

Janics Natasa: hatból hat
Az első szolnoki kajakos és kenus válogató sztárjai szegediek
voltak: a kajakos Janics Natasa
hat számból hatot, a kenus Vajda Attila pedig háromból hármat megnyerve igazolta klasszisát a T-Mobile-kupán.

nem is kellett olyan keményen
hajtani, mint ahogy számítottam rá, vagy ahogy a tréningeken
tettük. Talán ezért sem érzem
magam teljesen fáradtnak mondta (anics.

Elmúlt a kísérletezés, a próbálgatások ideje. A hét végén Szolnokon a hazai kajakos és kenus élet
legjobbjainak meg kellett mutatniuk, mit is csináltak a felkészülés
alatt, hogyan töltötték a téli hónapokat, az edzőtáborokat. Nem
volt mese, pénteken, szombaton
és vasárnap színt kellettvallani.

Ahogy megszokhattuk, a szövetségi kapitány, Angyal Zoltán a
céltoronyból követte végig az
eseményeket. A szakembert egy
rövid értékelésre kértük a viadal
végén.
- Az esélyesek válogatója volt,
a papírforma ilyen szinten nem
igazán szokott érvényesülni, Ráadásul akik győztek, meggyőző
különbséggel tették. Ki kell
emelnem nem csak a Démász-Szegedből, hanem az egész
esemény alapján a Janics, Kovács
duó, aztán Vajda Attila, valamint
a Sík Márton, Csamangó Attila
egység produkcióját. A duisburgi
Vk-ra a stabil válogatottakon kívül olyanok is mennek, akikre
egyrészt még mindig kíváncsi vagyok, másrészt pedig olimpiai
számokban érdekeltek - nyilatkozta Angyal.

Kapitányi mérleg

/

Dupla duplák
A T-Mobile-kupa szombati és
vasárnapi döntői, legalábbis az
ezer és az ötszáz méteres finálék
másolták egymást. És nem csak
az elsők, hanem a másodikok is
szinte ugyanazok voltak. Dupla
duplák a vízen. így történt például kajak egyesben, ahol mindkét
távon a győri Benkő megelőzte a
honvédos Vereckeit, aztán női
egyesben az MTK-s Fazekas
mindkétszer jobb volt Csípésnél,
kenu kettesben Kolonics és Kozmann győzte le a Csabai, Nóvák
kettőst, illetve kenu egyesben,
ahol Vajda Attila verte meg [oóh
Mártont. Utóbbi belharc volt Démász-Szeged módra.
- Csakúgy, mint a kétszázas előfutamokban, ezúttal ötszázon is
kiválóan rajtoltam. Ami nekem
fontos volt és számít, a két ötkarikás táv, azon nyertem, és ez a lényeg. No, meg hogy a Barcelonáé a
Bajnokok Ligája-trófea - nevetett
elégedetten az olimpiai harmadik
szegedi Vajda, aki azért még kétszázon is „odarittyentett" egyet a
mezőnynek, megszerezve harmadik elsőségét.
A hétvége egyik nagy nyertese
kétségtelenül a Démász fiatalja,
Keresztesi Alexandra volt. Szigorú edzője, Fábiánná
Rozsnyói
Katalin két számot bízott rá, és
mindkettőben az élmezőnyben
végzett. Az ezer négyesekben igazán illusztris társaságba került,
hiszen rajta kívül klubtársa, Ja-
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Janics Natasa ismét bizonyította klasszisát
nics Natasa, valamint Paksy Tímea és Kovács Katalin ült a hajóban. Ki gondolná, hogy az olimpiai aranyérmes Kovácsnak ez
volt az első hivatalos versenye
kvartett tagjaként?
- Amit kellett, azt megcsináltam, most már maradt a szurkolás - vélte Keresztesi az ötszázas
duóban elért második helyezése
után. A kajakos annak is örülhetett, hogy a remek szereplésének
köszönhetően csütörtökön reggel
utazhat a duisburgi Világkupára.
Ha már Janicsot említettük,
szenteljünk neki még egy kis helyet. Bár ha a hétvégi eredmény-

Fotó: Karnok Csaba

sorát nézzük, akkor egy egész oldal sem lenne elég kvalitásai
méltatására. Kezdetként röviden
összefoglalhatjuk a produkcióját:
amiben indult, nyert, azaz: hatból hat. Kovács Katalinnal párban az első válogató kimagaslóan
legjobbjainak bizonyultak.

Páratlan páros
- Jó döntés volt, hogy nem indultunk egyeseket. A párosokat
és a négyeseket éppen úgy gyakoroltuk, ahogy a program megkívánja majd a világeseményeken.
A bátyáimmal kiválóan sikerült
a versenyszimuláció, így aztán

A Démász-Szegedi VE versenyzőinek dobogós eredményei. 1000 m,
férfiak, Cl: 1. Vajda Attila, 2. Joób
Márton. Nők, K2: 1. Kovács Katalin
(MTK), Janics Natasa K4: 1. Paksy
Tímea (MTK), Janics, Kovács, Keresztesi Alexandra.
500 m, férfiak, K2:2. Gyökös Lajos,
Boros Attila (utóbbi Tiszaújváros), 3.
Sík, Csamangó. K4: 1. Sík, Boros,
Csamangó Attila. Bozsik Gábor
(utóbbi Csepel). Cl: 1. Vajda, 2.
Joób. C2: 3. Fürdők Gábor, Hüttner
Csaba. Nők, K2: 1. Janics, Kovács.
2. Keresztesi, Patyi Melinda (utóbbi
MTK). K4: 1. Paksy, Kovács, Janics,
Fazekas Krisztina (utóbbi MTK).
200 m, férfiak, Cl: 1. Vajda, 3. Joób.
K2: 1. Sík, Csamangó, 2. Börcsök
Balázs, Varga Norbert, 3. Almási
Gergely, Pusztay István. K4. Nők, K2:
1. Janics, Kovács. K4: 1. Paksy, Kovács, Janics, Patyi.

A Fradi bekkje a Szeged Beton VE-ben folytatja pályafutását

Monostori Attila két évre aláírt
A férfi vízilabda OB I negyedikje, a Szeged Beton VE leigazolta a legutóbbi évadot a
hatodik helyen befejezett FTC
egykori válogatott bekkjét, Monostori Attilát.
Egyelőre még mély titok övezi,
hogy milyen összetételű gárdával vág neki a következő idénynek a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata. Egyelőre folynak a tárgyalások, az egyeztetések. Annyi mindenesetre biztos, hogy Gyöngyösi
András
edző mellett a keretből Barát
Ferencnek,
Eles
Vilmosnak,
Hosnyánszky
Norbertnek,
Kádár Kálmánnak,
Tóth Lászlónak, Munkácsy Norbertnek
és
Tóth Ivánnak járt le a szerződése.
Közülük utóbbi befejezi pályafutását, így mindenképpen igazolni kell egy kapust. Az első kiszemelttel, a kétszeres olimpiai,
világ- és Európa-bajnok Szécsi
Zoltánnal nem volt szerencsé-

jük, aki bár megtisztelőnek tartotta a szegediek megkeresését,
inkább az olasz Camogli ajánlatára bólintott rá. Mint ahogy ferencvárosi csapattársa, a szegedi
születésű Weszelovszky
László
is.
- Nem titok, a Beton is megkeresett, de számomra most még
vonzóbb volt a világ legerősebb
bajnokságában, az olaszban szerepelni - árulta el az átlövő. - Álszerénység lenne, ha csak azt
hangoztatnám, hogy ki akartam
próbálni tudásomat külföldön,
bevallom, a pénz is motivált.
Meg persze az is, hogy együtt
maradhattam Szécsi Zolival és
Binder Szabolccsal. Am ami késik, az nem múlik, biztos vagyok
benne, hogy játszom én még a
Szegedben. Ha nincs az olasz
ajánlat, aláírtam volna a Szegedhez.
Egyáltalán nem a véletlen műve, hogy a Ferencvárosból szinte
menekülnek a pólósok. Az ottani
vezetők, csak az ígérgetésekben

jártak az élen, amikor fizetniük
kellett volna, szemlesütve csak
széttárták a kezüket. Több hónapos fizetéssel lógtak a játékosok
többségének. Ebből lett elege Monostori Attilának
is, aki az
1993-as és '95-ös Európa-bajnokságon az ezüstérmes magyar
nemzeti együttesnek, '96-ban az
olimpiai negyedik helyezett gárdának, valamint az 1995-ben Atlantában Világkupát nyert csapatnak is tagja volt. Olaszországban öt éven keresztül légióskodott, játszott a Pro Reccóban, a
Bolognában és a Savonában is.
Hogy miért említjük a 35 éves
egykori 114-szeres válogatott
bekk legnagyszerűbb eredményeit? A válasz egyszerű: nem árt
ezeket tudni, hiszen a pólós a
Szeged Beton VE legfrissebb szerzeménye.
- Hogy miért a Szegedet választottam? - kérdezett vissza az
új szerzemény. - Egyrészt megkerestek, másrészt pedig motivált, hogy egy olyan együttesben

játszhatom, amely a legutóbbi
két bajnokságban is bejutott az
elődöntőbe, a nemzetközi kupák
állandó résztvevője. Két évre köteleztem el magam. Remélem,
velem is ott leszünk a rájátszásban, ismét felkapaszkodunk a
dobogóra, a LEN-kupában pedig
- ha szerencsénk lesz a sorsolással - elődöntősök is lehetünk.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

DUBROVNIK A KIRÁLY
Három olasz csapat előtt a Final
Fourt rendező Jug Dubrovnik nyerte férfi vízilabda Euroligát. A horvátok a Szívós Mártont és Madaras
Norbertet foglalkoztató Pro Reccót
győzték le két góllal. A bronzcsatában a címvédő Posillipo Napolj három találattal múlta felül a Kásás
Tamással felálló Savonát.
Döntő: Jug Dubrovnik-Pro Recco
9-7 (3-2, 2-2, 2-2, 2-1). A harmadik helyért: Posillipo Napoli-Savona 11-8 (2-5, 2-0, 3 - 1 ,
4-2).

III.
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A Tisza Volán SC-Szeviép kiütötte a Makói Spartacust

Otthon botlott a Balástya

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 22.

Vásárhely: hazai siker
A labdarúgó NB III-ban a Hódmezővásárhelyi FC
otthon győzött (1-O-ra) a Sarkadkeresztúr ellen,
míg az Algyő idegenben szenvedett vereséget
(4-3-ra) a Tápiógyörgye együttesétől.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
TÁPIÓGYÖRGYE—ALGYŐ 4 - 3 ( 1 - 2 )
Tápiógyörgye, 100 néző. Vezette: Kökény.
Tápiógyörgye: Ulviczki - Nagy Z„ Miskolczi, Magyar, Eszes Kiss Cs., Serucza, Kiss A., Szabó D. - Gál (Vállaji), Gömöri
(Szappanos). Edző: Árvái István.
Algyő: Dénes - Vass, Sümeghy, Kothencz, Krucsó - Retek, Sípos, Varga N„ Daróczi (Végh) - Katona, Tóth Á. Edző: Lóczi István.
Gólszerzők: Gömöri (2), Kiss Cs., Szabó D. ill. Katona, Kothencz (1 l-esből), Sipos.
A 3. percben Retek pontos keresztlabdájával Katona lépett ki a védők közül, és nyolc méterről a vetődő kapus alatt a hálóba lőtt, O-l. A 25. percben
Eszes buktatta Reteket a 16-oson belül, a 1 l-est
Kothencz a jobb sarokba lőtte, 0-2. A 35. percben
Sümeghy röviden fejelt haza egy labdát, Dénes csak
beleütött, Gömöri pedig szépített, 1-2. A szünet
után az 53. percben Gömöri 14 méterről, majd a
60. percben Szabó D. fejjel szerzett gólt, máris 3-2.
A 68. percben Daróczi passzolt Síposnak, aki 28
méterről a jobb alsóba bombázott, 3-3. A 81. percben szöglet után kifejelt labdából Kiss Cs. 30 méterről hatalmas erővel talált a kapuba, 4-3.
Lóczi István: - Biztosnak látszó győzelmet engedtünk ki a kezünkből egy igen motivált hazai
csapat ellen.
Jók: Eszes, Gömöri, Kiss Cs., ill. Kothencz, Retek.
HFC-SARKADKERESZTÚR 1 - 0 (1-0)
Vásárhely, városi stadion, 200 néző. Vezette: Wittmann.
HFC: Bíró - Mészáros (Talmácsi), Dálnaki, Pécsek, KellerVarga M„ Antal, Nagy A. (Borbás Zs.), Marton (Mucsi) - Szűcs,
Bernáth. Edző: Kolozsvári János.
Sarkadkeresztúr: Farkas - Nagy Z., Benyovszki, Ancsin (Bo-

A világos mezes SZVSE nagy meglepetésre legyőzte a Sándorfalvát

LABDARUGÓ MEGYEI 1.0.
A labdarúgó megyei I. osztály
kilenc mérkőzésén három hazai siker mellett két döntetlent és négy vendéggyőzelmet
jegyezhettünk fel. A Tisza Volán SC-Szeviép kilencet gurított a Makói Spartacusnak,
inig a Balástya-Lubicka otthon
botlott,
szenvedett
1-O-ás vereséget a Csanádpalotától. Meg kell még említeni, hogy a Tárkány Autóház-Tápé győzelemmel „köszöntötte fel" 40. születésnapját
ünneplő
játékosát,
Márki Ferencet.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
TISZA VOLÁN SC-SZEVIÉPMAKOI SPARTACUS 9 - 0 ( 3 - 0 )
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100
néző. Vezette: Bartucz.
Tisza Volán: Reguli - Babos, Kreizler, Vida (Markó), Dlusztus A., Annus, Vastag,
Dlusztus I., Szélpál T„ Kökény (Füle),
Sziegl (Harmos). Edző: Vágó Attila.
Makói Spartacus: Komáromi - Papp,
Budai (Vincze), Ravasz, Rakity (Botlik),
Kerekes, Tamasi, Galambosi, Szabó, Horváth, Kófiás Játékos-edző: Botlik Róbert.
Gólszerzők: Dlusztus I. (2), Harmos (2),
Vastag, Vida, Szélpál T„ Kreizler, Markó
(1 l-esből).
Kiállítva: Szabó.
Jók: mindenki, ill. Papp.
Ifjúságiak: Tisza Volán SC-Makói SpartaCUS 8 - 1

TÁRKÁNY AUTÓHÁZ-TÁPÉÁSOTTHALOM 4 - 2 ( 2 - 1 )
Tápé, 150 néző. Vezete: ifj. Tóth.
Tárkány Autóház-Tápé: Bagdi - Vastagh, Király, Deák, Kurucsai, Révész,
Márki, Ábrahám, Kecskés, Farsang, Tímár (Szekeres). Edző: Kozma György.
Ásotthalom: Baranyás - Szlobodnyik,
Tóth-Szeles, Födi, Kondacs (Jakus), Barbócz, Brakszatórisz, Farkas, Bokányi (Virágh), Püspöki, Rasztik. Edzők: Hevesi
Tibor, Gyenge Balázs.
Gólszerzők: Kurucsai, Farsang, Ábrahám, Révész, ill. Brakszatórisz,
Tóth-Szeles (1 l-esből).
Kiállítva: Farkas.
Jók: mindenki, ill. Tóth-Szeles, Brakszatórisz, Rosztik.
Ifjúságiak: Tárkány Autóház-Tápé-Ásotthalom 0 - 4

SZEGEDI VSE-SAN00RFALVA
2 - 0 (2-0)

SZVSE-pálya, 100 néző. Vezette: Kucsora
A.
SZVSE: Tombácz - Simon, Tordasi, Paksi, Váczi B. (Túróczi), Mészáros, Bosánszki, Gyimesi, Kárász (Szécsényi),
Bubori (Szekeres), Süli L Játékos-edző:
Paksi Péter.
Sándorfalva: Maszlag - Pálinkó (Bozó
M.), Nikolényi (Szabó), Antal, Szentmártoni, Bozó K„ Szűcs, Radics, Kiss R, Bitó
(Nagypál), Takács. Edző: Széli József.
Gólszerzők: Süli, Szécsényi.
Jók: mindenki, ill. senki.
Ifjúságiak: SZVSE—Sándorfalva 1-0
BALÁSTYA-LUBICKA-CSANÁDPALOTA
0-1 (0-1)
Balástya, 150 néző. Vezette: Madácsi.
Balástya: Dobó - Döme, Fábián (Bitó),
Krisztin, Zámbori, Kovács, Szélpál
(Koncz), Csamangó, dr. Szőke, Tóth, Takács (Gémes). Edző: Tóth Ákos.
Csanádpalota: Juhász - Halász, Szebehelyi, Máté, Zádori, Molnár, Erdélyi Cs.,
Kabai, Erdélyi M„ Patkós, Kiss. Edző:
Magyar Tibor.
Gólszerző: Patkós.
Jók: senki, ill. Juhász (a mezőny legjobbja), mindenki.
Ifjúságiak: Balástya-Lubicka-Csanádpalota 2-3
DESZK-RÖSZKE 3 - 3 ( 3 - 1 )
Deszk, 150 néző. Vezette: Juhász.
Deszk: Nemes - Farkas, Juhász,
Szilágyi, Kószó, Palotás (Orvos), Marjanuez (Ármán), Sztán (Dobránszki),
Bessenyei, Papp, Bacsa. Edző: Kozma Zoltán.
Röszke: Brunczvik - Kovács. Szűcs,
Papdi Sz., Szügyi, Takács, Szécsényi, Tanács, Kasza (Hűvös), Papdi Cs., Süli.
Edző: Nemes Zoltán.
Gólszerzők: Sztán (3), ill. Szécsényi,
Papdi Cs., Tanács.
Jók: Sztán, Bessenyei, Papp, ill. senki.
Ifjúságiak: Deszk-Röszke 0 - 5
KISKUND0R0ZSMA-KISTELEK
0-3(0-0)
A mérkőzésről nem érkezett tudósítás
BORDÁNY-CSONGRÁDI TISZAPART SE
0-4(0-2)
Bordány, 100 néző. Vezette: Széli J.
Bordány: Győri - Horváth, Gábor, Vass,
Sádt, Lajkó (Füleki), Fodor (Szűcs), Kádár, Laszk (László), Miklós, Merley.
Edző: Daru Sándor.
Csongrád: Palatinusz - Forgó, Szabados, Ruzsinszki (Szabó II. A.), Kozma,
Pálfl, Korom (Szabó I. A.), Deli, Somodi

Fotó: Schmidt Andrea

(Lovas), Bagi, Bertók. Edző: Kurucz István.
Gólszerzők: Ruzsinszki (3), Bertók.
Jók: Győri, III. Pálfi, Ruzsinszki, Kozma,
Bertók, Bagi.
Ifjúságiak: Bordány—Csongrádi Tiszapart
SE 2 - 3
GYÁLARÉT—ÚJSZENTIVÁN 0 - 2 (0-1)
Gyálarét, 150 néző. Vezette: Laupovics.
Gyálarét: Szűcs - Fejsze, Horváth (Beleznai), Szigeti (Juhász), Illés A., Rabi,
Simon, Hegyesi, Vér, Zsikó, Siha. Edző:
Sahin-Tóth Dezső.
Újszentiván: Szénási - Borbás, Gémes
(Farkas), Békési, Rau, Hriczkó (Drágity),
Dóra, Illés T., Jaksa, Kiss, Székely. Edző:
Szalai István.
Gólszerzők: Illés T., Székely.
Jók: senki, ill. Illés T., Dóra, Székely.
Ifjúságiak: Gyálarét-Újszentiván 0 - 1
SZŐREG—KISZOMBOR 0 - 0
Szőreg, 100 néző. Vezette: Erdősi Gy.
Szőreg: Kadnár- dr. Török, Tóth A., Tóth
T., Csigér, Tóth J„ Bogdán, Balla (Kucsera), Móra, Csikós, Gonda (Bodó). Edző:
Kőhalmi István.
Kiszombor: Ábrahám - Kalmár, Kránicz, Horváth, Csonka, Fancsali, Csizmadia (Kovács), Rácz, Tézsla, Molnár, Lehota. Játékos-edző: Lehota
István.
Jók: Csigér, Tóth A., Tóth J., ill. Rácz, Ábrahám, Csonka.
Ifjúságiak: Szőreg-Kiszombor 1-7
HÉTKÖZBEN JÁTSZOTTÁK:
BORDÁNY-RÖSZKE 0 - 0 , MAKÓI
SPARTACUS-GYÁLARÉT 0 - 2

da), Erdei - Edu, Tolnai, Deák, Petruzsán - Kovács Gy. (Bányai), Zsoldos (Szabó M.) Edző: Cserháti István.
Gólszerző: Marton.
A l ó . percben Dálnaki ívelt szabadrúgást a vendégkapu elé, amelyet Antal középre fejelt, a védők röviden mentettek, Marton pedig 14 méterről a kapuba
lőtt, l-O. A 24. percben Bernáth kapott remek indítást, rávezette a játékszert a kapura, de lövését a
hálóőr lábbal védte. Szünet után a vendégek játszottak mezőnyfölényben, de kapura egyáltalán
nem jelentettek veszélyt. A vásárhelyiek kontrái
több esetben is eredményesek lehettek volna, de
Bernáth próbálkozásait Farkas kapus három alkalommal is bravúrral hárította. Összességében, a látottak és a kialakított helyzetek alapján, a hazai
együttes megérdemelten győzött és tartotta otthon
mindhárom pontot.
Kolozsvári János: - Ha szenvedve is, de nyertünk, és most ez a lényeg.
Jók: Dálnaki, Pécsek, Marton, ill. Farkas, Benyovszki, Erdei.
További eredmények: Cegléd-Gyula 3-1, Mezőtúr-Monor 2-0, Dabas-Békéscsaba 0-2, Túrkeve-Örkény 1-2, Szolnoki Spartacus-Kiskunhalas
3-1.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Békéscsaba
2. Algyő
3. Szolnoki S.
4. Kiskunhalas
5. Monor
E. Turkeve
7. Gyula
8. Dabas
9. Cegléd
10. Mezétúr
11. HFC
12. Örkény
13. Szarvas
14. Tápiógyörgye
15. Sarkadkeresztúr

24
25
24
25
24
25
24
24
25
24
24
23
24
24
23

17
15
13
12
11
10
11
10
8
9
9
9
7
5
3

5
3
5
5
6
5
1
3
7
4
4
3
5
5
3

2
7
6
8
7
10
12
11
10
11
11
11
12
14
17

46 43 50 38 38 3233 44 31 40 31 25 36 29 23-

16
27
33
28
28
32
40
42
32
42
39
32
54
45
49

56
48
44
41
39
35
34
33
31
31
31
30
26
20
12

Mindszenti nyolcas az UTC-nek
LABDARUGÓ MEGYEI 11.0.
A labdarúgó megyei II. osztályban a hét vége a hazai csapatoké
volt. Otthon diadalmaskodott
az Universitas SE, a Szentesi
Kinizsi, a Csanytelek és a Mindszent. Utóbbi egy nyolcast hintett az Újszegedi TC-nek. A felsoroltakon kívül még egy-egy
döntetlen és vendégsiker született.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
FÁBIÁNSEBESTYÉN-TÖMÖRKÉNY
0 - 4 (0-1)
Fábiánsebestyén, 200 néző. Vezett: Patai.
Fábiánsebestyén: Varga-Dudás - Orosz
(Benedek), Simái, Horváth, Bodzás
(Grósz), Györgyi Cs., Balla, Pető, Gránitz,
Nagy, Györgyi L. (Varjas). Edző: Kiss Zoltán.
Tömörkény: Koós - Kormos, Tóth, Túri
J„ Mészáros (Szeri), Lakner, Túri B.. Ormándi (Sallai), Kádár, Tölgyesi, Kasza
(Bori). Edző: Mészáros Ferenc. Tóth
Csaba.
Gólszerzők: Ormándi, Mészáros, Tóth,
Túri B.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Ifjúságiak: Fábiánsebestyén-Tömörkény
4-2

UNIVERSITAS SE-MÓRAHALOM
5-0 (2-0)
Újszegedi Kisstadion, 100 néző. Vezette:
Somodi.
Universitas SE: Seres - Szecskó, Lukács (Csörögi). Kaliczka, Ávár, Dan (Szkiba), Balogh (Horváth), Szőke, Kószó
(Hacker), Papp (Szélpál), Csillag. Edző:
dr. Miskolczi József.
Mórahalom: Bubori - Dobó, Laczi N.
(Szél), Malmos, Laczi Z., Tari (Nagy),
Fischer, Szentesi (Csala), Imre, Patarcic,
Bálint (Nyári). Edző: Major László.

ABA1NOKSAG ALLASA
1. Csongrád
31 22 7 2 83- 32 73
2. Balástya*
31 22 4 5 92 - 37 69
3. Tisza Volán
31 20 6 3 76- 32 66
4. Kiszombor
31 18 5 8 7 4 - 48 59
5. Sándorfalva
31 18 4 9 9 3 - 44 58
6. Újszentiván
31 15 7 9 6 6 - 53 52
7. SZVSE*
31 14 4 13 3 9 - 44 45
8. Röszke
31 11 10 10 6 8 - 58 43
9. Gyálarét
31 12 6 13 7 0 - 60 42
10. Ásotthalom
31 10 8 13 5 6 - 69 38 Az élvonalért játszottak
11. Kistelek
31 11 1 19 7 4 - 91 34
12. Tápé*
31 11 4 16 6 5 - 84 34
13. Kiskundorozsma
31 9 4 18 4 1 - 60 31
14. Bordány
31 8 6 17 4 6 - 73 30
15. Szőreg*
31 9 6 16 3 9 - 59 30
16. Makó
31 8 4 19 48 - 92 28
17. Csanádpalota*
31 7 5 19 3 6 - 77 25
18. Deszk
31 4 9 18 4 2 - 95 21
*A Balástyától, a Csanádpalo- MUNKATÁRSUNKTÓL
tától és az SZVSE-től l - l , a Tápétól és a Szőregtől 3 - 3 pont le- DABAS SE-SZEGEDI DRE-RADNOTI
vonva.
1:3 ( - 2 0 , - 1 4 , 20, - 1 5 )

Gólszerzők: Balogh (2), Kaliczka, Csillag, Szélpál.
Kiállítva: Imre, Fischer.
Jók: Lukács, Balogh, Szőke, Seres, ill.
Patarcic, Laczi Z„ Nyári.
APÁTFALVA-SZEGVÁR 2 - 2 ( 1 - 0 )
Apátfalva, 100 néző. Vezette: Tóth G.
Apátfalva: Márki - Puskó, Sóki (Faragó),
Kolompár, Szopori, Keresztúri, Jani, Mátó
L„ Mátó G. (Károlyi), Köteles, Varga R.
Edző: Károlyi János.
Szegvár: Vígh Cs. - Tóth N„ Szűcs S.,
Tóth Z. (Dobai), Bujdosó, Bubor, Vígh F„
Gémes, Oláh, Bárányi, Muzsik (Bakó).
Edző: Szécsényi András.
Gólszerzők: Köteles, Károlyi, ill. Muzsik,
Oláh.
Jók: Kolompár, Mátó L„ ill. Tóth N., Bujdosó, Vígh F., Muzsik.
Ifjúságiak: Apátfalva-Szegvár 0-10

di, Verók (1 l-esből), Horváth, Musa.
Jók: az egész hazai csapat, ill. Marton.
Ifjúságiak: Mindszent-Újszegedi TC 6 - 1
CSANYTELEK-SZÉKKUTAS 3 - 0 ( 1 - 0 )
Csanytelek, 250 néző. Vezette-. Bartucz F.
Csanytelek: Mészáros Z. - Deák, Mészáros D., dr. Lajkó, Bartus (Kelemen),
Varga, Pápai, Gál, Urbácsik, Gyöngyi Kovács (Tábit). Edző: Dósa Rácz Pál.
Székkutas: Kovács - Gulyás (Héjjá),
Kiss, Orgovány, Horváth G., Horváth Z.,
Medve, Lászlai, Újvári, Lázár (Makó), Kis
Á. (Barna). Edző: dr. Bálint László.
Gólszerzők: dr. Lajkó, Urbácsik, Kelemen.
Kiállítva: Újvári.
Jók: mindenki, ill. senki.
Ifjúságiak: Csanytelek—Székkutas 3-2
SZABADNAPOS: NAGYMÁGOCS

SZENTESI KINIZSI—KÁROLYI-SZIGET
DSE 4 - 1 (0-1)
Szentes, 100 néző. Vezette: Csuka.
Szentesi Kinizsi: Miskolczi - Bajusz,
Páger, Érsek, Lakatos, Katona, Tóth Gy.
(Hidas), Szabó Á., Törőcsik, Szabó L.
(Pengő), Birkás (Nagy). Edző: Bozóki
Zoltán.
Károlyi-Sziget DSE: Ökrös - Csűri, Apró, llia, Mracskó, Czibere (Puskás), Szalma, Juhász, Tóth (Ugrai), Sánta (Kiss),
Buknicz. Edző: Süveg József.
Gólszerzők: Szabó L„ Törőcsik, Hidas,
Érsek, ill. Juhász.
Jók: Szabó L., Hidas, Páger, ill. senki.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
9 0 - 27 56
1. Mindszent*
2319
2315
56- 35 49
2. Morahalom
2311
3 8 - 24 40
3. Székkutas*
2311
5 1 - 42 40
4. Nagymagocs
2310
5 0 - 39 36
5. Szentesi Kinizsi
23 9
4 5 - 30 31
6. Tömörkény*
2210
3 8 - 35 31
7. Apátfalva*
2310 112 4 5 - 48 31
8. Universitas
3 11 49- 56 27
9. Károlyi-Sziget*
6 11 3 1 - 53 26
10. Csanytelek
5 1 3 26- 40 20
11. UTC
612 3 4 - 57 20
12. Szegvár*
711 3 9 - 52 18
13. Fábiánsebestyén*
0- 0 0
14. Szentmihály

MINDSZENT—ÚJSZEGEDI TC 8 - 0 ( 5 - 0 )
Mindszent, 300 néző. Vezette: Forgó S.
Mindszent: Verők - Sebestyén (Schuszter), Borsodi, Balogh, Dóda, Sátor (Vida),
Tóth I. (Tóth J.), Musa, Horváth, Huszár,

A Szentmihályt kizárták, eredményeit törölték, az ellenfeleivel
elért eredményeit meghagyták,
illetve a Csanytelek, a Székkutas
és a Nagymágocs után a jövőben
0—O-ával megkapják a három
pontot.
A Mindszenttől, a Tömörkénytől, a Károlyitól, az Apátfalvától és a Székkutastól 3-3, a
Szegvártól és a Fábiánsebestyéntől l - l büntetőpont levonva.

Kovács. Edző: Antal Ferenc.

Újszegedi TC: Pálfy (Marton) - Péczely
Cs. (Péczely Gy.), Godó (Kakuszi), Molnár, Csonka (Fekete), Daróczi (Hágelmann Zs.), Tóth, Szántó, Hágelmann T.,
Kővári, Polyák. Edző: Hágelmann Endre.
Gólszerzők: Dóda, Balogh (2-2), Borso-

a szegedi nők

A legjobbak között az SZDRE
RÖPLABDA

NB ll-es női röplabdamérkőzés. Dabas,
vezette: Jártás, Korács.
SZDRE-Radnóti: Nagyné Komáromi,
KÁDÁR NÉMETH, Lazányi, Túri, Duba,
KISS. Csere: Kovács. Játékos-edző:
Nagyné Komáromi Veronika.
Küzdelmes meccsen nyert a szegedi együttes, mely nem sokat pi-

henhetett: tegnap már Dorogon,
az osztályozón léptek pályára
Dubáék. Teljes sikerrel! A tét a
feljutás, az összevont NB I-Extraligába kerülés volt. A Tisza-partiak 3:2-re verték a Győrt és a Debrecent is, így ősztől már a legjobbak között szerepelhetnek.

IV.

A Makó Bőcsön sem rontott százszázalékos tavaszi idegenbeli mérlegén

Ez már nem is meglepetés
LABDARÚGÓ NB II
A labdarúgó NB I I 26. fordulójában a Bőcs otthonában szerzett újabb három pontot az ismét remeklő Makó.
A hosszú utazástól kissé megviselt vendégeket a megérkezéskor
jó hír fogadta: a bőcsiek legveszélyesebb támadója, Kulcsár Tamás
a meccs előtt belázasodott, nem
vállalhatta a játékot. A kisméretű
pályán makói fölénnyel indult a
meccs. A hazaiaknak nem ízlett a
vendégek agresszív harcmodora,
akik már az első percektől magukhoz ragadták a kezdeményezést. Ennek már elég korán, a 14.
percben meglett az eredménye.
Bány szögletét a védők röviden
mentették, Magyar 16 méterről
kapura lőtt, a jobb felső sarokba
tartó bombát Matkó hatalmas
bravúrral védte, a kipattanóval
azonban már ő sem tudott mit
kezdeni, Kulacsik két lépésről a
kapuba bólintott, 0-1. A bekapott
gól ösztönzőleg hatott a hazaiakra, az addiginál jóval nagyobb
elánnal igyekeztek támadni. Ezt
mutatta a 22. percben lejátszódó
jelenet is, amikor Mogyoródi lövé-

Kakuk vidékbajnok
MUNKATÁRSUNKTÓL
Győr adott otthont a férfi tekézők vidékbajnokságának. Az eseményről az első tizenhat jutott a jövő hét végén Szegeden, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban rendezendő országos egyéni és páros fináléba. A Ferroép-Szeged hatszoros Szuperliga-győztes gárdájából öten
vettek részt a viadalon, és valamennyien bekerültek a huszonnyolcas
döntőbe. A vidékbajnokságot Kakuk Levente nyerte meg 596 fával, a
dobogó harmadik fokára pedig Kiss Norbert léphetett fel 593 egységgel. Karsai László (580) az ötödik, Kovács Gábor (565) a nyolcadik,
míg Bódi Tibor (542) a tizennegyedik helyen kvalifikálta magát a szegedi fináléba.

A város ismét kiváló házigazda volt

Küzdelem a jégpályán
KICK-B0X
Szegedi érmeket is hozott a 12.
WAKO kick-box Világkupa.

Hadár (balról), ahogy korábban, Bőcsön is jól játszott

Fotó: Gyenes Kálmán

előbb a jobb, majd bal felső sarokból tornázta ki a labdát - természetesen bravúrral.
Alig tíz perce küzdöttek a szünet után a csapatok, amikor már
eldőlt a mérkőzés. Akárcsak az
első gól előtt, *negint Bány ívelt
be szögletet, a középen teljesen
üresen hagyott Turján a földről(!)
fejelve 8 méterről a kapu bal alsó
sarkába bólintott, 0-2. A folytatásban is a vendégek voltak veszélyesebbek, a 67. percben
előbb Hadár, majd Magyar fejesét mentették a gólvonalon a bocsi védők. A házigazdáknak
mindössze egyetlen helyzetük
akadt, de azt is kihagyta Lindák.
A tavasszal idegenben továbbra
is százszázalékos Makó sikere
teljesen megérdemelt.
Takács Zoltán: Szervezett
csapatjátékunkkal
ismét nagyszerű győzelmet
arattunk.

se a bevetődő TUrjánról pattant
szögletre. A Makó három minutummal később válaszolt: Bány,
Schreiber összjáték végén utóbbi
16 m-es lövését Matkó bravúrral
hárította. A változatos félidő hajrájában Irhás szabadrúgásainál
Czirbusnak kétszer is bizonyította, hogy remek formában van:

A MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE
Bőcs-Makó FC 0 - 2 (0-1)
NB M-es labdarúgó-mérkőzés, Bocs, 200 néző. Vezette: Takács J.
Bocs: Matkó - Fodor, Rubint, Cséke, Molnár-Vass, Szakszón, Irhás, Illés - Ondó, Mogyoródi. Edző: Tóth László.
Makó: Czirbus 7 - Turján 7, Mórocz 6, Magyar 7 - Kulacsik 6, Varga R. 6,
Bány 6, Kis K. 7, Podonyi 6 - Hadár 7, Schreiber 6. Edző: Takács Zoltán.
Gólszerzők: Kulacsik a 14., Turján az 54. percben.
Csere: Ondó helyett Gaál a szünetben, Fodor h. Lindák a 65., Varga R. h.
Fülöp a 88., Podonyi h. Bakos T. a 89. percben.
Sárga lap: Vass a 10., Varga R. a 32., Hadár a 47., Cséke a 85. percben.

Ibvábbi eredmények: Orosháza-Karcag l - l , Soroksár-ESMTK
3-0, Jászapáti-Kecskemét 2-2,
Szolnok-Vecsés 4-2, Kazincbarcika-Budafok 0-4, Vác-Baktalórántháza 4-2.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Vác
26 17 6 3 57 - 24 57
2. lászapáti
26 14 3 9 5 2 - 30 45
3. Szolnok
26 11 12 3 4 1 - 20 45
4. Makó
26 12 8 6 4 2 - 30 44
5. Bocs
27 13 5 9 38 - 38 43
6. Soroksár
26 12 6 8 4 1 - 30 42
7. Nyíregyháza
26 11 8 7 4 4 - 27 41
8. Kecskemét
26 9 10 7 4 2 - 44 37
9. Kazincbarcika
26 10 5 11 3 9 - 42 35
10. Orosháza
25 8 9 8 4 5 - 41 33
11. Baktalórántháza
26 8 8 10 3 8 - 35 32
12. Vecsés
26 7 4 15 3 1 - 49 25
13. Budafok
26 6 6 14 2 8 - 44 24
14. Karcag
26 6 4 16 3 0 - 62 22
15. ESMTK
26 3 2 21 2 0 - 72 11
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Igazán népes mezőny gyűlt össze
a szegedi műjégpályán, ahol a
WAKO szabályrendszerben tizenkettedik alkalommal rendezett hazánk kick-box Világkupát.
Számszerűsítsük is ezt a tényt: a
nyíregyházi technikai okok miatt Szegedre költözött viadalra tizenkét ország, 58 egyesület 720
harcosa lépett tatamira, illetve a
kötelek közé.
O t t voltak t e r m é s z e t e s e n a
magyarok, v a l a m i n t a megyei
klubok sportolói is. Nagy érdeklődés várta Szuknai
Zsuzsannát, aki n o v e m b e r b e n éppen Szegeden szerezte meg
full-contactban a világbajnoki
címet. Súlycsoportjában, az
56 kg-ban ezúttal sem talált
legyőzőre, és megelőzte f i n n ,
szerbia-montenegrói és norvég riválisát. A Szeged BC
m á s i k kiválósága,
Oltványi
Dávid s z i n t é n fullban norvég
riválist vert az 54 kg-ban.
Jöjjenek a súlyosabb egyéniségek, rögtön a semi-contact

+ 94 kg-ja! Itt igazi magyar,
egyben hazai fölény volt: a
d ö n t ő két tigerses,
Kecskés
Miklós és Varga Zsolt vívta,
előbbi sikerével. Lightban Busa Gabriella (Tigers SE Perneki Team) s z i n t é n kiválóan
szerepelt és nyert, csakúgy,
m i n t Rácz Dénes
(Röszke,
low-kick, 81 kg).
M.J.
SZEGED! EREDMÉNYEK .
A szegediek felnőtt eredményei.
Semi-contact, férfiak, 74 kg: 2.
Gyuris Gábor (Combat), 3. Szabadi István (Röszke). 79 kg: 3. Léth
Péter (Tigers). + 9 4 kg: 1. Kecskés Tamás, 2. Varga Zsolt (mindkettő Szeged).
Light-contact, nők, 55 kg: 1. Busa
Gabriella (Tigers SE Perneki
Team). Férfiak, 74 kg: 2. Szabadi
István.
Full-contact, nők, 56 kg: 1. Szuknai Zsuzsanna (Szegedi BC). Férfiak, 54 kg: 1. Oltványi Dávid (Szegedi BC). 63,5 kg: 2. Gerebecz József (Szegedi BC).
Low-kick, férfiak, 81 kg: 1. Rácz
Dénes (Röszke). 86 kg: 3. Döme
Balázs (Tigers).
Thai-boksz, férfiak, 67 kg: 2. Szőke Róbert (Tigers).

WAP-csomagok dupla letöltéssel
A T-Mobile-lal nem maradsz le kedvenc csapatod meccseiről! Bárhol legyél is, a t-zones-on
mindig megtalálod a foci VB-vel kapcsolatos legfrissebb híreket. Sőt, WAP-csomagjainkkal
most dupla mennyiségű oldalt tölthetsz le, így a GPRS WAP-szolgáltatással akár 100, a GPRS
WAP Plusszal akár 600 oldalt kaphatsz, változatlan díjért,
Megrendeléshez küldd a +GPRSWAP vagy a +WAPPLUSZ kódot SMS-ben a 1230-as (díjmentes) számra! Más dolgod nincs is, csak drukkolni!
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* Az ajánlat 2006. május 1. ós június 30. között, iiletve visszavonásig érvényes. Előfizetéses ügyfelek havidíja GPRS WAPcsomag esetén 300Ft, GPRS WAP Piusz esetén 570 Ft. A csomagok dija Dominósoknak 30 napra csak 350 Ft, illetve 600 Ft.
2006. május 1. előtt aktivált GPRS Domino WAP és WAP Plusz szolgáltatások esetében a havidíjba foglalt forgalom csak a
szolgáltatás meghosszabbítása után változik 500 kB-ra, illetve 3 MB-ra. Egy t-zones oldal kalkulált mérete: 5kB.
További feltótetek az üzletekben. Információ: 1230. www.t-mobile.hu.
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A profivilág új oldala
A szegedi származású támadó,
Szabics Imre néhány napot szülővárosában töltött. Ezalatt beszélgettünk vele a Kölnnél eltöltött idényéről, a jövőjéről, a
válogatottról és a közelgő
vb-ről.
Kiesett a Szabics Imrét foglalkoztató Köln a labdarúgó Bundcsligából. A szegedi származású támadó érkezéséhez nagy reményeket fűztek a Kecskések, ám a
sok probléma miatt nem sikerült
neki tevékenyen ez az idény.
- Megmondom őszintén, nem
volt jó ez a szezon, sőt csalódást
okozott számomra - vélte a válogatott támadó. - Sérült voltam,
aztán pedig új edző érkezett, aki
a saját játékosait favorizálta. így
aztán nem kaptam sok szerepet,
bár az eredmények n e m igazolták a trénert, hiszen kiestünk a
másodosztályba. Ilyen a profi világ, ezt az oldalát azonban személyesen még nem éltem át. Elvileg július 6-án kellene Kölnben
jelentkeznem, ám egyelőre nem
tudom, hogy mi lesz a jövőmmel. Addig pedig nem is akarok
vele foglalkozni, amíg le nem
játsszuk a kct válogatott mecscset. Számomra csak a győzelem
az elfogadható, ezért természetesen Új-Zéland és Anglia ellen is
ennek szellemében szeretnék pályára lépni.
A játékos tegnap már ott volt a
nemzeti csapat találkozóhelyén,

de előtte azért eltöltött egy kis
időt szülővárosában, és Ausztriában légióskodó barátja, Tóth Attila révén Algyőn is edzett.
- Csak három napot voltam
Szegeden, ám a válogatott mérkőzések után lesz idő a pihenésre, amelyet szintén Szegeden
képzelek el. A gondolataim most
csak a formálódó nemzeti együttesen járnak, nagyon örültem a
meghívásnak, a korábbi összetartás pedig remekül sikerült. A
csapat jelenlegi stádiumában a
legfontosabb a jó társaság, amely
ügy tűnik, adott, és erre korábban nem volt példa. Fontos lesz a
válogatott játékának kialakítása,
igaz, sajnos nem tudunk sokat
együtt lenni - mondta Szabics.
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A lila -fehér szimpatizánsok m egverték Bede játékvezetőt

MTK-fricska az Újpestnek

A közelgő németországi világbajnokság kapcsán a támadót rövid esélylatolgatásra kértük.
- Komoly favoritom nincs a vb
végső elsőjére, győzzön a foci. De
azért úgy gondolom, a brazilok
igen komoly esélyekkel vágnak
neki az egy hónapos eseménynek
- jegyezte meg végül a csatár.
M. J.
MAGYARORSZÁG-ÚJ-ZÉLAND
Szerdán este hét órakor első hivatolos meccsét játssza a magyar
labdarúgó-válogatott, a két új tréner, Bozsik Péter és Détári Lajos
vezérletével. A mieink a Szusza
Ferenc-stadionban
Új-Zélandot
fogadják.

Kovács Zoltán (középen) hiába igyekezett megfékezni a szurkolókat, Bede játékvezetőt megverték a lila-hívek
A Borsodi Liga 28. fordulójának
legnagyobb szenzációja a listavezető Újpest hazai veresége az
MTK-tól. A Debrecen és a Fehérvár csak erre a pillanatra
várt, győzelmükkel megerősítették aranyigényüket. A Pápa
kiesett az NB I-ből.
Nyolcvannyolc percig minden
olyan szépnek, minden olyan jónak, minden olyan mámorítónak tűnt a Szusza-stadionban.
Az aranyérem legnagyobb várományosa, az otthonában közel
nyolcezer szurkoló előtt játszó
Újpest vezetett az MTK ellen. A
lila-fehérek a mennyországban
érezték magukat, már arról ábrándoztak, miként ünneplik meg
a bajnoki elsőséget, amikor nem
porszem, hanem jókora kőzuhatag került a gépezetbe. Előbb csak
egyenlítettek a vendégek, majd
két perc múlva a győztes találatot is megszerezték az akkor már
kilenc főre olvadt újpestiek ellen.
Több sem kellett néhány elvakult, elvadult szurkolónak)?), beugrottak a pályára, villámgyorsan leosztottak néhány fülest pár
emtékásnak, és Bede játékvezetőnek. Szerencsére más nem történt, de ennyi erővel akár történhetett is volna. Olyan volt az
egész, mint az ominózus, néhány évvel ezelőtti Ferencváros-Debrecen mérkőzés utáni
szituáció - csak kicsiben. Még
mindig az Újpest kezében a sorsa, még mindig lehet bajnok, de
ha lesz is, ezt a szégyenfoltot nehezen tudja majd eltüntetni magáról. Mikor lesz végre már rend
a magyar labdarúgásban?

Szabics Imre Algyőn edzett

HETFO, 2006. MÁJUS 22.

A Fehérvár az Újpest vereségének tudatában lépett pályára
Fotó: Segesvári Csaba Győrben. Nyilván fáradtak vol-

tak a „vidisek" a szerdai MK-győzelemtől, illetve az azt követő
ünnepléstől, de a Kisalföld fővárosában is megmutatták, futballozni is tudnak, és mentálisan is
erősek. Ahogy a „Vidi", úgy a
címvédő Debrecen sem hibázott,
hozta a kötelező győzelmet a találkozó nagy részében tíz emberrel futballozó Ferencváros ellen.
Az első három helyezett mindössze két ponton belül van egymással, elképesztő nagy küzdelem, pattanásig feszült izgalmak
várhatók a hátralévő két fordulóban.
A Diósgyőr sok mindenről híres volt az évadban, de arról
nem, hogy az ellenfél kapuja
előtt mennyire feltalálja magát.
Nos, a Kaposvárral szemben
minden bejött nekik, öt szerzett
góljuk önmagáért beszél. Unalmas, színvonaltalan, iramtalan
mérkőzésen a Pécs egy góllal felülmúlta a jószerivel gazdátlan
Honvédot. Ami azt illeti, azért
annyira nem lennék Vass Lászlónak, a Sopron vezetőedzőjének a
helyében. Egy hete a Debrecentől, most pedig a Tatabányától
kapott ki a hűség városának gárdája. Normális helyeken ez még
nem számítana főbenjáró bűnnek, na de ahol Vízer Máriusz
Lászlónak hívják a tulajdonost,
ott nem biztos, hogy a szekrény
mélyére kellene rejteni a bőröndöt. A kiesési rangadónak, a REAC-Pápa meccsnek úgy vágott
neki a két fél, hogy az előző három fordulóban mindkettő maximálisan teljesített, kilenc-kilenc pontot gyűjtött. Most
egyet-egyet kaptak, amely a vendég pápaiaknak kevésnek, túlságosan is kevésnek bizonyult - kiestek a Borsodi Ligából. Gyorsan

hozzátesszük, ez egyelőre csak
matematikailag igaz, ugyanis
nem lehet tudni, mit hoz a jövő.
A klublicencre gondolunk, meg
persze arra, hogy jó néhány klub
jelentős összeggel tartozik a ligának. Elméletileg, ha n e m fizetnek, kizárják őket az NB I-ből. És
akkor a Pápa mégsem esik ki.
Visszatérve a találkozóra, a REAC-osok sem bontottak pezsgőt
a meccs után, de azért annyira
nem is szomorkodtak, lévén,
hogy legfőbb, azaz egyetlen riválisuk, a Vasas hazai környezetben nem bírt a Zalaegerszeggel.
Pedig a hétközi, balszerencsésen
elveszített MK-döntő után mindent elkövettek a siker érdekében, de Fortuna elengedte a kezüket: a kapufát háromszor találták telibe, ráadásul még egy büntetőt is elrontottak. Pechesek.
Eredmények:
DIÓSGYŐR-KAPOSVÁR 5 - 2 ( 2 - 1 )
Diósgyőr, 2000 néző. Vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Sipeki (33., 54.), Blnder
(45„ 92.), Jeremiás (71.), ill. Oláh (34.,
91.).
ÚJPEST—MTK 1 - 2 ( 1 - 0 )
Budapest, Szusza-stadion, 7855 néző.
Vezette: Bede.
Gólszerzők: Rajczi (19.), ill. Kanta J.
(88.), Lambulics (90.).
Kiállítva: Hullám (88. - Újpest), Vanczák
(89.-Újpest).
GYŐR-FEHÉRVÁR 2 - 3 ( 2 - 2 )
Győr, 900 néző. Vezette: Gergely.
Gólszerzők: Gránát (18.), Hanák (36.),
ill. Bozsics (2., 39.), Horváth F. (83.).
TATABÁNYA-SOPRON 3 - 2 ( 1 - 2 )
Tatabánya, 4000 néző. Vezette: Erdős.
Gólszerzők: Márkus (17., 53.), Kouemaha
(85.), ill. Costisor (11), Rajnay (24. - öngól).

MTI-fotó

VASAS-ZALAEGERSZEG 0 - 0
Budapest, lllovszky-stadion, 1000 néző.
Vezette: Szabó S.
REAC-PÁPA 2 - 2 ( l - l )
Budapest, Budai ll-stadion, 1500 néző.
Vezette: Megyebíró.
Gólszerzők: Földvári (34.), Nyerges (64.
- 1 l-esből), ill. Kozarek (9.), Fabinho
(73.).
Kiállítva: Polonkai (90.), ill. D'Arrigo
(90.).
PÉCS-HONVÉD 1 - 0 ( 1 - 0 )
Pécs, 1200 néző. Vezette: Török.
Gólszerző: Kulcsár (9.).
DEBRECEN-FERENCVÁROS 3 - 1 ( 2 - 1 )
Debrecen, 9000 néző. Vezette: Fábián.
Gólszerzők: Máté (3.), Dzsudzsák (38),
Sidibe (62. - 1 l-esből), ill. Lipcsei (45.
- 1 l-esből).
Kiállítva: BalogZ. (26.-FTC).
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Újpest
28 19 5 4 68 - 32 62
2. Debrecen
28 18 8 2 6 4 - 33 62
3. Fehérvár
28 18 6 4 47 - 21 60
4. MTK
28 17 6 5 6 0 - 31 57
5. Ferencváros
28 10 10 8 40 - 34 40
6. Diósgyőr
28 10 6 12 3 2 - 39 36
7. Győr
28 9 8 11 4 4 - 44 35
8. Tatabánya
28 9 8 11 4 6 - 42 35
9. Sopron
28 9 6 13 3 6 - 36 33
10. Honvéd
28 8 9 11 3 2 - 48 33
11. Pécs
28 8 8 12 3 6 - 38 32
12. Zalaegerszeg
28 8 7 13 3 9 - 47 31
13. Kaposvár
28 8 7 13 2 8 - 40 31
14.REAC
28 7 5 16 3 0 - 53 26
15. Vasas
28 4 10 14 2 9 - 42 22
16. Pápa
28 4 7 17 2 6 - 71 19
A versenykiírás értelmében
azonos p o n t s z á m n á l a több
győzelmet
szerző
csapatot
rangsoroljuk előrébb a táblázatban.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Szegedi Cora-futófesztivál: hatalmas siker volt
A hetedik alkalommal megrendezett Cora utcai futófesztivál a hagyományokhoz hűen - ismét
nagy sikert aratott Szegeden.
A Szeged Városi Sportigazgatóság
és a Cora hipermarket immár hetedik alkalommal csábította mozgásra a futás szerelmeseit a csongrádi megyeszékhelyen. A siker ezúttal sem maradt el - a meghirdetett három táv valamelyikét közel
négy és fél ezren teljesítették.
Először az inkább profiknak,
edzésben levőknek szánt 5,2 kilométeres táv 220 fős mezőnye rajtolt el. Ennek a csapatnak kétszer
kellett teljesítenie a Széchenyi tér
Szeged étterem felőli úttest-Takaréktár utca-Tisza Lajos krt. jobb
oldali forgalmi sáv-Dózsa utca-Stefánia-Oskola
utca-Dóm

tér Somogyi-könyvtár felőli útszakasz-Aradi vértanúk tere-Jókai utca-Dugonics tér-Kárász utca-Klauzál tér-Kiss Menyhért utca-Széchenyi tér kört. A férfiaknál Adok Roland révén veszprémi
siker született, ekkor még abban
bíztunk, hogy ezért a bakonyi városban visszavág a Pick Szeged sajnos nem sikerült. Szegedi a dobogó harmadik fokára állhatott
fel, Halászevics Áron (Universitas
SE) személyében. A nőknél az elsőséget elcsente a Biacsi ikrek elől
a halasi Kis Zsanett.
Az ezt követő családi (98 família indult) futást profi ökölvívó világbajnokunk, Erdei Zsolt „lőtte
el", és a leggyorsabban Tarnaiék
tettek meg a 1,5 km-t. Farkasékat
és Vidovicsékat előzték meg.
A rövidebb távon (2,6 km)

majd négyezren indultak, az emberkígyó szinte végeláthatatlan
volt a Széchenyi téren.
I. P.
EREDMENYEK
Cora utcai futófesztivál, 5,2 km, férfiak: 1. Ádok Roland (VEDAC. Veszprém), 3. Halászevics Áron (Universitas SE, Szeged); nők: 1. Kis Zsanett
(Kiskunhalas), 2. Biacsi Ilona, 3. Biacsi Bernadett (utóbbi kettő Szegedi
VSE). 2,6 km. férfiak: 1. Frank Ádám
(Szeged), 2. Dudás Gyula (DIAC, Miskolc), 3. Garamvölgyi Máté (Titán TC,
Szeged); nők: 1. Fekete Szeréna
(Röszke), 2. Szabó Lili, 3. Varga Johanna (utóbbi kettő Hódmezővásárhely). Családi futás, 1,5 km: 1. Tárnái-, 2. Farkas-, 3. Vidovics család
(mind Szeged).

Közel négy és fél ezren mozogtak a Cora-futáson

Fotó: Segesvári Csaba

•
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2 3 Szolgáltatás
•

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával!

•

DUGULÁSELHÁRÍ-

T Á S garanciával, mindennap. Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 ,
06-62/533-999, Szász Péter.

(51352248)

WOMA KFT.
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED:
6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
2 0 / 9 8 1 0 - 1 3 0
•

AKCIÓS

REDÖNYÖK,

RELUXÁK,

szalagfüggö-

nyök, szúnyoghálók. Tel.:
06-62/489-603; 0 6 - 7 0 / 3 1 6 8817. (53072749)
•

SÁTRAK,

FELFÚJHATÓ

gyermek-

játékok
(születés-,
gyermeknapra). Bérelhetők: 30/
218-7680. (53376479)

hűtőkamrák,

•

LÁS gyorsan, pontosan és
olcsón. Lingvaport Fordítóiroda Szeged, Klauzál tér
(Wagner-udvar),
424-919,
20/31-77-316.
forditas@lingvaport.hu,
www.lingvaport.hu. (53174114)

(OKJ 52 7899 02)

szervez a Kurzus Bt. §
június 1-jétől.

|

3 HÓNAP ALATT EGY SZAKMA

Információ:

HÓDMEZŐVÁSÁRHE-

LYEN, f ő u t c á n b e v e z e t e t t
iparcikkbolt eladó árukészlettel és berendezéssel vagy
anélkül. Két üzlet, külön b e járattal 50- nm + 50 nm,
pinceüzlet. Irányár: üzlet 15
M + árukészlet, berendezéssel 5 M. 30/602-4471.
(53376511)

62/423-219, 30/273-5146

zán, fűtésrendszer javítása
karbantartása. Tel., rögzítö:
62/634-425. (53071904)

Nyilvántartási szám: 06-0013-04

• SZEGED, Sárkány utcai,
25 n m - e s üzlet eladó. Érd,:
30/677-0659. (53275459)

KÉZÁPOLÓ

MÜKÖRÖM-

•

ÉPÍTÖ nemzetközi E U - d i p lomát
adó
szakképzés
(45.000 Ft/fő) júniusi k e z déssel, a Creative Nagyker
oktatási központjában. Profin csak profitól! Tanfolyamvezető: Nyolcasné Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató).
Tel.:
30/370-22-48.
(63274556)

•

GÁZKÉSZÜLÉK,

•

HOMOKSZÓRÁS,

bádo-

gozás, hőszigetelés. Tel.:
62/517-012,
30/336-3530.
(53376303)
•

A T E T Ő K L I N I K A Kft

pa-

latetök bontás nélküli felújítását, javítását vállalja m i n tás bitumenlemezzel. 15 év
garancia. 20% tavaszi á r e n gedmény. Kedvező hitellehetőség
20/99-59-700.
(62263268)
•

KÁRTYAJÓSLÁS-TANFO-

LYAM, hajszáljóslás,

ke-

resztnévelemzés. Tel.:
235-1529. (53376433)

70/

•

M E C H A N I K U S és

kvarc-

•

•

áruszál-

•

SZILÁNK" 62/425-555.

Üvegezés, képkeretezés.

•

•

SZIKSÓSFÜRDŐ mellett 2

szobás tanya 312 d b termő
őszibarackossal, gazdasági
épülettel eladó. Irányár: 14,5
M Ft. Érd.: 30/281-1133.
(53376669)
•

ÁSOTTHALOM

2 4 Tanfolyam
Bonts vitorlát,
ha itthon nem
boldogulsz!
Fiatal munkavállalók jelentkezését várjuk

SZEGEDEN,

BEBfflEBi

Exkluzív esküvői

meghívók
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
óra
alatt
/
is !

1

BALLAGÁS
MEGHÍVÓK

névjegy, szórólap, kitűző
S a l i b e r
Szeged, Oroszlán u. 3.1:425-152

2 szintes, különálló, 300 m -es épületben

24 órás őrzéssel és portaszolgálattal.

Ár: 900 Ft/m' + rezsi + áfa

p - i IpppMpH

ut-

cában kétszintes, 4 szobás
magánház nagy terasszal,
garázzsal
eladó.
Irányár:
26,3 M Ft. Érdeklődni: 30/
281-1133. (63376644)
•

DOMASZÉK központjában

4 szobás, emeletes, szép
ház nagy
melléképülettel,
garázzsal
19.900.000,-.
Tel.: 30/582-1004. (53376614)
•

DOMASZÉKI,

1978-ban

épült, kétszintes ház (szintenként 140 nm, 5 szoba, 2
fürdőszoba) 1200 nm-es,
összközmüves telken, 100
n m - e s garázs + melléképülettel, 3 fázissal, fúrott kúttal
eladó. Ár: 20 M Ft. 62/555821, 70/312-1914. (53376817)
•

SZEGED

KISKUNDO-

ROZSMÁN földszinti, külön
bejáratú, 98 n m - e s (3 nagy
szoba, konyha, előszobák,
fürdőszoba,
WC,
kamra),
frissen felújított (burkolatok,
kombi kazán, tető stb ), önálló melléképülettel, garázs
zsal eladó vagy lakás(ok)ra
cserélhető. Irányár: 13 M Ft.
20/522-16-26. (53375782)
•

ÚJSZEGEDEN, a

terve-

zett új híd közelében, a
Füvészkert mellett családi
ház nagy telekkel eladó.
Irányár: 29,5 M Ft. Érd.: 30/
281-1133. (53376654)
• Ú J S Z E G E D I

15.500.000,-.
•

h á z

62/485-208.

KORMÁNYOS

•

SZEGED-KECSKÉSTE-

LEPI, h á r o m s z o b á s , ö s s z közmüves magánház nagy
kerttel nyugodt helyen e l a dó, 30/399-6659. (53275708)
•

TISZASZIGET

központjá-

B I M B Ó u t c á b a n 1,5 s z o -

bás,
V.
emeleti
lakás
6.200.000,-. Tel.: 30/5821004. (53376617)
•

HONT

F.

utcában

III.

emeleti (IV. szint), 2+ hallos,
szép lakás csendes házban
7.300.000,-. Tel.: 30/5821004. (53376618)
•

RETEK utcai, 52 nm,

1,5

szobás, erkélyes, festett f a lú. 5. em. lakás eladó: 6,4
M,
érd.:
30/477-0675.
(5337,6471)
•

RETEK utcai, 35 n m

kás 5.100.000,-.
208, (53376754)
•

•

lakás

62/485-208.

SZEGED, Csongrádi

su-

gárúti,
1+2
szobás,
VI.
emeleti, kihelyezett előteres,
felújított
lakás,
beépített
szekrényekkel, klímával, i n ternettel eladó, 7,8 M Ft.
Telefon:
20/519-9208.
(53375791)

NEMET

OSZTRÁK

ügy-

feleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4673. (53376146)
•

ALSÓVÁROSON,

Szabad

sajtó utcában II. emeleti,
1+2 szobás társasházi lakás
garázzsal
eladó.
Irányár:
16,9+2 M Ft. Érd.: 30/2811133. (53376660)
•

•

don 138 n m - e s magánház
eladó, vagy szegedi lakásra
cserélhető. Irányár: 8,7 M
Ft.
Érd.:
30/281-1133.

nm-

• BARTÓK (éren 2 szobás,
61 nm-es, II. emeleti lakás
10.200.000,-. Tel.: 30/5821004. (53376622)

•

Má-

BAROSS utcai, 55

es, különleges kialakítással,
felújított, IV. emeleti, 2+1
szobás lakás eladó. Irányár:
9,5 M Ft, Érd.: 30/281-1133.
(63376663)

•

BELVÁROSI

garzonlakás

(Centrummal szemben) b é r leti joga eladó. Irányár: 6 M
Ft. Érd.: 06-30/613-8324.
(Szeged) (53376431)
SZEGED

•

Nyitva: hétfőtől csütörtökig:
8-11.15-18
Telefon: 486-203.30/582-1004
www.drsandorzsuzsanna. g
ingattantajolo.hu
§

G O G O L u t c á b a n II. e m e -

TARJANI,

SZEGED-BELVÁROSI,

•

K Á L V Á R I A s u g á r ú t o n II

emeleti, 1,5 szobás, jó állapotú téglalakás garázzsal
eladó. Irányár: 8,4 M Ft + 2
M Ft. Érd,: 30/281-1133.
(63376657)

ZIRC mellett

SÁNDOR 55.

társasház-

ban I. emeleti, 55 n m - e s
lakás eladó. 20/9460-083.
(53376422)

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik dráf*a szerettünk,
MARTON JÓZSEFNÉ
G A L A M B O S I ETELKA
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a Város
Ellátó Kht. és a Reggadzó Varroda vezetőinek és dolgozóinak, a
mártélyi Agro Kft. vezetőségének
a részvétükért és a koszorúkért.
Köszönjük a szép búcsúbeszédet
és a temetkezési szolgálat figyelmes munkáját.

MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezünk drága
testvérünk,
KISS S Á N D O R N É
IRÉNKE
halálának 10. évfordulójára.
Nővéred, húgaid és családjaik

SZENTES

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretteink,
KANFI-HORVÁTH
KATALIN
KANFI-HORVATH
JÓZSEF
búcsúztatásán megjelentek.
Gyászoló családja

Hi,mislalEHiHilalBIBHililEIB

_ K ü l d j e el velünk
ü z e n e t é t , és megajan

dékozzuk egy

Elérhetőség:
www. borzavarpanzio. hu,
06-30/415-2935.

ÚJSZEGEDEN, a

VÁSÁROLUNK

Szent-

ingatlano-

krt.-on

p o s t a u t a l v á n n y a l e g y ü t t vagy ( c í m : D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó 6 7 2 0 S z e g e d , S t e f á n i a 10.)
Keresse f e l s z e m é l y e s e n ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i n k a t , h i r d e t é s f e l v e v ő h e l y e i n k e t l
. | j 2 e n e t é t t e l e i o n o n is ( e l a d h a t j a ! 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

51

amit a Nefelejcs
virágüzletekben

kat külföldi befektetői háttérrel! Érd.: 06-1/219-5990,
400-1594
számokon
(53376399)
TEMESVÁRI

• Töltse ki a m e g r e n d e l ő s z e l v é n y t , és k ü l d j e el c í m ü n k r e a h i r d e t é s i ö s s z e g r ő l szóló

ajándékutalvánnyal

Györgyi utcában, 10 éves
társasházban I. emeleti, 85
nm-es,
kéterkélyes
lakás
garázzsal eladó. Irányár: 17
M Ft + 2 M Ft. Érd.: 30/
281-1133. (53376661)
•

[

• A z ü z e n e t m a x . 2 0 s z ó b ó l á l l h a t • Á r a : 2 6 6 4 Ft, l é n y k é p p e l 3 5 5 2 Ft
• M e g j e l e n é s : bármikor
• L e a d á s i , illetve b e é r k e z é s i h a t á r i d ő : megjelenés előtt 2 nappal

a vállalkozással együtt.

•

Gyászoló család

HAZASSAGI EVFORDULO, SZULETESNAP, NÉVNAP?
Köszöntse szeretteit napilapunkon keresztül!

7 szobás (bővíthető)
PANZIÓ, V E N D É G H Á Z
ELADÓ

•
•

1

a Magas-Bakony szivében
erdővel körülvéve, újonnan
épített, igényesen berendezett,
szolgáltató részlegekkel ellátott,

49

sz. alatti társasházban emelt
szintű, szerkezetkész lakások 4 0 - 8 0 nm, 185.000 Ft/
nm áron eladók. Garázsvásárlási lehetőséggel és földszinti lakás mozgáskorlátozott kivitelben is. Szerkezetkész átadás 2006. 08. 30.
Érdeklődni:
62/44-44-88,
06-30/687-5368. (53375963)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EUR0LEVEL Kft.
30/995-5805 "Szögi Edit )
V
COLORADO Kt'
X

soron I

S Z E G E D , R á k ó c z i u.

Fájó szívvel emlékezünk
FÖLDI JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára.
Szerető felesége: Ibolya, fiai: Zsolt, Róbert,
menyei: Edina, Beáta, unokái: Áron, Fanni
és Patrik

Érdeklődni:
30/943 5792 • Terhes Mihály

emeleti, 3 szobás, 90 n m es lakás 18.200.000,-, g a rázs 2.200.000,-. Tel: 30/
582-1004. (53376615)

III

emeleti, téglablokkos, g á z fűtéses, 1,5 szobás lakás
eladó,
20/807-8610."
(53276709)

áron leköthetők.

• KÁRÁSZ u t c á b a n e r k é lyes, igényes kialakítású, 50
n m - e s lakás bérleti joga á t adó. Irányár: 10 M Ft. Érd.:
30/281-1133. (53376665)

•

X

induló liftes

LAKÁSOK, IRODÁK, ORVOSI
RENDELŐK, GARÁZSOK '
195 ezer Ft/m1

106 nm-es, I. emeleti, e x k luzív polgári lakás autóbeállással 26.500.000-ért e l a dó, 70/508-2232.
Kisebb
cserét
beszámítunk!
(53275341)

MAKKOSERDÖ

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha
látom könnyetek, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok."

társasházban

kete sas utcai, III. emeleti,
97 n m - e s polgári lakás e l adó, 30/9688-911.(53173917)

•

ÚJSZEGED,

j3

Szerető felesége és gyermekei

06-20/9261-458
[FÜLEMÜLE UTCÁBAN

Bt

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

kamattól.

1,99%

sornál épülő, kertes ikerház
2006. évi átadással eladó.
20/980-54-41. (53072640)

•

Fájó szívvel emlékezünk
TÓTH JÓZSEF
halálának 20. évfordulójára.

az Ön igényeire

ÚJSZEGED, Derkovits f a -

SZEGED-BELVÁROS, Fe-

„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos
meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk
fel-felzokog érted, míg élünk, nem feledünk
Téged."

HITEL

• KLAUZÁL téri, I. emeleti.
104 nm-es, felújított lakás
bérleti joga átadó. Irányár:
12,5 M Ft. Érd.: 30/2811133. (53376667)

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy
szerettük, ahogy csak
lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben él, örökké ott is marad."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya és testvér,
KRISTÓF J Á N O S N É
V I N C Z E KATALIN,
Hódmezővásárhely, Pál utca
31. szám alatti lakos 59 éves
korában elhunyt. Temetése
2006. május 24-én, 13 órakor
lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

5337670,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, kik drága
szerettünk,
JUHÁSZ J E N Ő
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték.
53376019
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Debreceni u . 1 8 / B f s z t / 1 .

leti, 73 nm-es, felújításra
szoruló, polgári lakás k e d vező áron eladó. Irányár:
9,5 M Ft. Érd.: 30/281-1133.
(53376662)

•

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő KFT.

Lakások, magánházak közvetítése.

/ "

ÚJRÓKUSI, 35 nm

(53376761)

•

• EGRESSY Béni u t c á b a n
I. emeleti, kétszobás lakás
garázzsal és 30 n m - e s lakható melléképülettel eladó.
Irányár: 18,5 M Ft. Érd.: 30/
281-1133. (53376659)

•

62/485-208.

5.600.000,-.

•

la-

62/485-

ÚJSZEGEDI, 47 nm lakás

5.900.000,-.
(53376756)

ban nappali + 3 fél szobás
ház eladó, vagy 2 + 2 - e s
panellakásra
cserélehető
ráfizetéssel. Irányár: 12,8 M
Ft. 30/281-1133. (53376663)
TOKAJHEGYALJÁN,

DR.SÁNDOR
ZSUZSANNA

utcában

1,5 szobás, felújított, földszinti házrész 200 nm kerttel
eladó. Irányár: 10,5 M Ft.
Tel.: 30/281-1133. (53376655)

17 éve működő

1000+1 SZOLGÁLTATÓ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KÓSZÓ F E R E N C
83 éves korában elhunyt. Temetése május 25-én, 13-kor lesz a
Dugonics temetőben.
053376691
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MURKA ISTVÁN
(PINCI)
54 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása
május 25-én, 11 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
53376690
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett Édesanyám,
TÓTH A N D R Á S N É
türelemmel viselt betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása, 2006. május 25-én,
11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
53376267
Gyászoló család

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTVA.
Érdeklődni: 6 2 / 5 5 5 - 8 2 1 , 3 0 / 9 0 4 - 7 0 4 5

•

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,
BÁLINT ISTVÁN
műköves
63 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. FFamvasztás utáni búcsúztatása május 25-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

e j z k s ^ i

KLIMATIZÁLT IRODAHELYISÉGEK
egyben v a g y külön bérbe adók

www.mixertanfolyam.hu

BAKTÓBAN, Pázsit

al-

kalmas, 2 kétszintes házból
álló, belvárosi ingatlan G u tenberg u. 19, alatt 59,5 M
Ft-ért eladó. 70/245-4904,

Szeged, Pacsirta u. 1. sz. alatti, zárt telephelyen

A tanfolyam sikeres elvégzése után minden esetben
munkalehetőséget biztosítunk
kiemelkedően magas
kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni: 06-30/301-4088

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett keresztanyánk,
DINKA PÉTERNÉ
H Ü G L KLÁRA,
a Démász nyugdíjasa
76 éves korában, hosszú betegség után
elhunyt. Temetése 2006. május 25-én, 15
órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Keresztlánya és családja

Diófa

VÁLLALKOZÁSNAK

GYÁSZHÍR

I

GYÁSZHÍR

ABC-nél többfunkciós, 147
n m - e s üzlet kiadó, bérleti
joga részletre is átadó. 20/
256-4858. (53275406)

2 7 Üzlethelyiség

hajópincér-felszolgáló
tanfolyamainkra

•

a

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

H

SZEGED-BELVÁROS,

külterüle-

tén, az 55 főúttól 100 m é terre 98 nm-es, központi
fűtésű, nádfedeles,
pihenésre alkalmas üdülő-tanya
eladó. Irányár: 4,2 M Ft.
Érd.: 30/281-1133. (53376668)

Gyászközlemények

Vadász u. 2/B alatti, 86 n m es üzlethelyiség raktárral,
parkolóval kiadó, 30/968891 1. (53173916)

•

2 5 Tanya

• AKAC tűzifa eladó, k á l y hakész, házhoz szállítással.
30/452-4211. (53376529)

• 130 nm-es, épülő családi
ház bordányi út mentén
(Szegedtől 4 km-re, b u s z megállóhoz,
autópályához
közel), 400 négyszögöl b e kerített kerttel, 1 hold földdel, egyben vagy külön is,
pincével, gazdasági épületekkel, villannyal, hidroforral
működő kúttal eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 06-30/
943-7527. (53173938)

Üzlethelyiség

gázka-

•

órák
szakszerű
javítása.
Elem-,
szíjcsere.
Kreiner
órás. Szeged, Attila u. 8.
Tel.: 62/310-230. (53275166)

KÖLTÖZTETÉS,

27

INTENZÍV
LAKBERENDEZŐ
TANFOLYAMOT

FORDÍTÁS-TOLMÁCSO-

mobilvécék rendezvényekre,
raktározásra
bérelhetők.
Tel.:
06-30/445-2418.
www.satorvaros.hu. (53376476)

lítás garanciával! 30/4684338. (Szeged) (52768602)

2 4 Tanfolyam

19

H I R D E T É S ®

I

emeleti, 2.szobás, gázfűtéses "lakás csendes házban
8.800.000,-. TeL: 30/582
1004. (63376620)
L

válthat be.

NEFEIEICS VIXÍOTAÍÁNDEK ÜZtETEK
• Cora Áruházban •
62/435-887
• Kálvária tér 28. •
62/442-569
• Zárda u. 6. •
62/420-802
Virágfutár: 06-301325-0005
ON-LINE:
www.ntfete<ciTlraa.hu

M F . G R KNDK LŐ
'

SZÖVEG:.

r ELADÓ N
CÍM:
TkL.:

Vlairas: .......
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• M O Z A I K *

A DM-DV
ügyelete

Lomtalanítás
BAKOS ANDRAS
Azon a helyen áll, ahol jó néhány évvel ezelőtt
nagy robajjal fölemelkedett, aztán
visszazuhant
egy autó. A robbanásnak halálas áldozata is volt,
írtak róla az újságok. Sokszor állt már itt azóta,
úgy is, hogy nézegette az ablaküveget a szemben
lévő házon, amely betört. De újabban többnyire
úgy jött ide, hogy eszébe sem jutott az, ami tör
tént. Várt a buszra. Most azért gondol arra ismét,
mert az út túloldalán, a villamosmegálló
mellett
nagy halom használt holmi áll, egy fiú válogat,
keresgél.
Lomtalanítás a sugárúton.
Az a fiú egészen kicsi lehetett, amikor itt olyan
hatalmas rumli lett egy pillanat alatt, az autó alkatrészei szétszóródtak.
Egy sebváltódarabot a
közeli udvarból hoztak be a rendörségre szorongó
nyugdíjasok. Fotó is készült arról, ahogy tartják,
és a kép, jó néhány másik emlékezetes mellé odakerült a szerkesztőség fahújságjára, mint afféle
kortörténeti dokumentum.
Arra hívta föl a figyelmet, hogy a filmekből igazi nagyvilági bűnözés
most már mindennapi élményünk
lesz, együtt
kell élni vele. Aztán, hál Istennek, ilyesmi mégsem történt azóta errefelé. A fényképet - mert
ilyen az ember - nem tudták egy idő után csak
komolyan nézni, mindenféle vicces megjegyzések céltáblája lett a lefotózott sebváltódarab. Ha
eltűnne onnan, nem hiányozna
senkinek.

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 22.

Most, hogy itt áll, észreveszi, hogy azóta minden kopottabb lett egy kicsit. Olyan élmény ez,
mint olykor a tükörben meglátni az öregedést.
Most, hogy megpróbálja számba venni az idő nyomait, legelőször a falfirkák tűnnek föl. Ezek a jelentés nélküli feliratok, amelyek a Dómnál és a
gyönyörű régi épületeknél is hamarabb fölhívják
magukra az idegenek figyelmét. Aztán a kereszteződés másik oldalán az elbontott ház helye. Az
egyik udvarban, a fa tetején újabban
esténként
rendre letelepedik egy rigó, és túlkiabálja a lámpánál összegyűlő autók zaját. Szembe tűnik még
két plakát, amelyek pár napja láthatók az egyik
erkély rácsán. Egy cirkusz előadását hirdetik, a
képen fehér tigrisek látszanak. A buszmegállóban
többen is elmosolyodnak, amikor az erkélyre kiballag egy néni, akinek hófehér a haja, és rákönyököl a rácsra, a fehér tigrisek fölött. A tigrisek
nyilván hamarosan eltűnnek, és a kisvárosi hangulatot többé semmi sem zavarja. Ez a hely már
nem veszélyesebb, mint a város bármelyik másik
pontja, gondolja. A fiú közben nyilván megtalálta,
amit keresett. Egy porszívó - vagy mosógépi motorját emeli ki a roncsok közül, leszedegeti róla, ami szerinte zavarja az összképet, és már viszi
is. Miközben ő, aki mindezt látja, azon tűnődik,
sokszor jó lenne, ha az ember a fölösleges emlékeit is lepakolhatná az út mellé.

Mai
ügyeletes
újságírónk Illyés
Szabolcs. Kollégánk 12 és 17
óra között a
30-218-111 l-es
telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat. A
lap kézbesítésével kapcsolatos
észrevételeiket az ingyenesen
hívható 06/80-821-821-es számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon jelezzék!

Nyárias meleg
Készítette

Erősödő déli áramlással egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk. Ma csaknem
zavartalanul napos, száraz, nyáriasan meleg időre számíthatunk.
Szeged

0

29°

Mórahalom

O

29°

Hódmezővásárhely

0

29°

Mindszent

O

29°

Szentes

0

29°

Békéscsaba

0

28°

Makó

0

29°

Szolnok

0

28°

Csongrád

0

29°

Kecskemét

0

28°

Kistelek

0

29°

Orosháza

0

29°

ISTEN ELTESSE!
JÚLIA, RITA
Júlia a Julius (jelentése: ragyogó),
Julianna a Julianus női alakja.
Mindkettő eredetileg nemzetségnév volt. Shakespeare Rómeó és Júlia című drámája tette világszerte
népszerűvé a főhősnő nevét. A magyar utónevek közül hosszú évszázadokig az egyik legkedveltebb volt,
gyakorisága miatt igen változatosan becézik. Lehet Juliska, Julcsi,
Julcsa, Juli, fűlika, Julis, Juló, Julóka. Balassi Bálint írt verset Hogy
Júliára talála... címmel. Rita a
Margaréta olasz becézése, jelentése: gyöngyöcske. Kőbán Rita olimpiai és világbajnok kajakosunk.

További kilátások
Kedden tovább erősödik a nappali felmelegedés, majd szerdán markáns hidegfront
vonul át fölöttünk lehűlést szelet záporokat zivatarokat okozva. Csütörtöktől ismét
erősödik a nappali felmelegedés, ekkor mérsékelten meleg időre van kilátás.

Kedd

Egyéb névnap: Boáz, Bogárka,
Emánuel, Emil, Fiametta, Julianna, Juliánusz, Renáta, Román,
Romána, Ugrón, Uljána.

Lottószámok
OTOSLOTTO
10,24,51,57,76 .Jokerszám: 042426
HATOSLOTTÓ
3,9,11,29,41,44.Pótszám: 2

Szerda

o

t>

Max:32c
Min: 15°

Max:22
Min:19°

v
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„Harci ebek," még növésben

Fotó: Segesvári Csaba
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Patyolat
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MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ
Mostantól kezdve a CORA áruház
mellett a SZENT I. TÉREN is várjuk
régi és új ügyfeleinket.
Tisztíttassa ruháit nálunk:
- mosás, vegytisztítás továbbra
is kedvező áron
- szőnyeg, lakástextíliák és
különleges ruhák tisztítása
- bőr tisztítása, festése
- ruhafestés
^
- háztól házig szolgáltatás

i;j

- Miért van mar egy
hete az erdőben kijárá
si tilalom?
- Mert az elefánt repülni tanul.
- És miért lapos a
krokodil?
- Megszegte a tilalmat...

Holnapi
kedvezrr

FOLYAMATOS AKCIÓK!

Megszokott minőség,
kedvező ár!
Üzleteink:
Cora áruházban tel.: 62/462-415
Nyitva: h.-szo.: 8-20-íg, vas.: 8 - t 8 - i g
Szeged. Szent István tér 3.
Tel.: 62/310-848
Nyitva: h.-p.: 7-18-ig, szo.: 8-13-ig

a

Libriben!
•1

Mki:ir
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 561 cm (hőfoka 18,5 C°), Csongrádnál 494 cm,
Mindszentnél 559 cm. A Maros Makónál 156 cm.
A Nap kel: 5 órakor, nyugszik: 20 óra 23 perekor.
A Hold kel: 2 óra 38 perckor, nyugszik: 14 óra 40 perckor.

Vulkánkitörés
fenyeget Ecuadorban
- -

Max:24

Mln:í2=

Zápor

Az év legboldogabb napja május 18-a - legalábbis egy brit felmérés
szerint (és a britek számára).
Az ok: általában napos, hosszú - mármint a napos szakasz (amúgy
ugyanúgy 24 órás, ahogy a többi) - , és közeledik egy munkaszüneti
nap (Nagy-Britanniában).
Az év legszomorúbb napja január 3-a, és nemcsak azért, mert rövid,
hanem mert ekkor térnek vissza a munkába karácsonyi szabadságukról az emberek - tette közzé a napkedveltségi felmérés eredményét a
Nap lap, mármint a The Sun című brit újság.

• • . ••

Max:25°

r..

ö

Koldussá
szelídülő
rabló

LONDON (MTI)

Három kilométeres magasságba
lövellt fel gáz- és hamufelhőket
Ecuadorban a Tungurahua vulkán, de az illetékes hatóság szerint
egyelőre nincs szükség arra, hogy
az ötezer méter magas tűzhányó
környékén lévő falvak lakosságát
kitelepítsék. A vulkán lejtőjén lé-

Péntek

1

A legboldogabb nap

QUITO (MTI/AP)

Csütörtök

vő néhány faluban azonban Alfredo Palacio államfő elővigyázatosságból rendkívüli állapotot rendelt
el, ás utasította a térség önkormányzatait és hatóságait, hogy
készüljenek fel a nagyobb kitörés
esetén szükségessé váló intézkedésekre. Az egyik falu lakói korábban már önként elhagyták kunyhóikat, de azóta visszatértek.

BERLIN (MTI/REUTERS)
Kéregetővé szelídült egy késes
rabló Németországban, de áldozata még így is üres kézzel hagyta
faképnél. A rabló - feltehetően 20
év alatti ifjú - Binz városában az
utcán támadt rá 25 centis pengéjű késével egy nyugdíjas nőre, követelve, hogy adja át a táskáját. A
hölgyet azonban kemény fából faraghatták, mert nem teljesítette a
parancsot. A rabló ezután taktikát váltott, és megfélemlítés helyett szánalomkeltésbe kezdett,
mondván, adjon neki a hölgy legalább 5 eurót (1350 forintnyi öszszeget), hogy haza tudjon buszozni. A néni nem hatódott meg, és
egyszerűen elsétált - bár a rendőrségen feljelentést tett. A rendőrök szerint igen kezdő lehet a
rabló, mivel fenyegetés közben is
magázta áldozatát.

Irtsd a gyomot!
VÍZSZINTES: 1. Egy magyar
közmondás első része. 10. Futva
menekül. 11. Francia folyó. 12.
Rövid angol férfi becenév. 13. Stílusbeli. 15. Tisza-szakasz! 16.
Magatok. 17. Fafajta. 18. Ülőbútor. 19. Kellemetlen eső jelzője.
21. Rio de ...; brazil világváros.
23. Ad ...!; a tárgyra! 24. Szent
idegen rövidítése. 25. Kelet-európai nép tagja. 26. Alba ...-, Gyulafehérvár. 28. Kripton jele. 29.
Üres telek! 30. Istentagadó. 32.
Karthago alapítója. 33. Állóvíz
Kína déli részén. 34. Utótagként:
valamely tan követője. 36. Bolt
belseje! 37. Az olasz líra rövidítése volt. 38. Felvilágosodás kori
írónk, nagy nyelvújítónk (Ferenc, + 1831). 40. Ismeretlen
(nomen nescio), röv. 41. Venczel
...,- színésznő. 42. Régészeti feltárást végeztet.

FÜGGŐLEGES: 1. Történetírás, történelem. 2. Elektromosan semleges elemi részecske. 3.
Rakpart, németül. 4. „Szekeres"
bibliai próféta. 5. Titkos helyre
tesz. 6. A görög sorsistennők (három nővér) egyike. 7. Szerb vasúti
csomópont. 8. Párosan nyír! 9. A
sakkból ismert, ma már politikai
jelentéssel is bíró kifejezés. 14.
Folyószakasz. 15. Ilyen sas is
van! 18. CsangKai-...; kínai politikus, pártvezér volt. 20. Tojáslepény. 22. Csak, németül. 24.
Skandináv légitársaság. 27. Páros
rizikó! 28. Mészáros, tájszóval.
31. Hármas pápai korona. 32.
Nótázik, tájszóval. 33. Az+jjjSzet
másik része. 35. TiuMifik, röv.
38. Mauna
39.
Aíran váj!
fvy megfejtése: A
hnek fele.

1

2

3

4

N

10

•

13

14

16
19

1
20

23
30

7

•

•

40

•
M

ű

•
•

9

<7

••

H
-

35

37

8

22

31

33

l>Y

6

• •
• ••
•
•
21

•
27

26

5

ú

39

•

